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Inleiding 
 

U heeft het bibliotheekprogramma Aura Junior aangeschaft voor het inrichten van een bibliotheek op 

uw school. Aura Junior is een gebruikersvriendelijk programma, met heel veel mogelijkheden. Om die 

mogelijkheden goed te kunnen benutten is het van belang dat u bij de inrichting en het vullen van 

het programma de juiste keuzes maakt: Welke gegevens horen in welk veld, en hoe noteer je de 

gegevens. Met behulp van dit document kunt u een start maken. Wanneer u van een bestaand 

bibliotheeksysteem over gaat op Aura Junior worden deze keuzes in overleg met u gemaakt, en de 

gegevens uit het oude systeem geconvergeerd naar Aura Junior. Begint u een nieuwe bibliotheek dan 

is het van belang om vooraf goed na te denken over de inrichting. Deze handleiding is hierbij een 

goede leidraad. 

De indeling van de bibliotheek 

Voor dat u begint is het belangrijk om te bedenken hoe u de fysieke bibliotheek straks gaat inrichten: 

welke soorten boeken zet u bij elkaar, en hoe gaat u die rangschikken. Want het moet straks duidelijk 

zijn in de computer waar het boek of materiaal in de bibliotheek terug te vinden is. 

Ook wanneer boeken uitgeleend en ingeleverd moeten worden, moet het aan het boek te zien zijn in 

welke kast het terug geplaatst moet worden. Daarvoor is het rug-etiket belangrijk. Op dat etiket 

komen de plaatsingskenmerken te staan: In welke kast hoort het boek, en op welke plank binnen de 

kast.  

In hoofdstuk 1 vindt u een beschrijving van de indeling zoals deze gebruikt wordt in de 

jeugdafdelingen van veel Openbare Bibliotheken. Het heeft veel voordelen om bij deze indeling aan 

te sluiten. Kinderen zien op school dezelfde indeling als in de Openbare Bibliotheek. Een ander 

belangrijk voordeel van aansluiten bij het Openbare Bibliotheeksysteem is dat heel veel gegevens van 

het boek terug te vinden zijn in de catalogus van de bibliotheek, denk aan bijv. het niveau van een 

boek. U kunt op deze manier gebruik maken van de kennis van een professionele organisatie. 

Het inrichten van de Aura Junior 

In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke instellingen u kunt maken met betrekking tot het beheer, de 

uitleningen etc. In het daarop volgende hoofdstuk wordt beschreven hoe u de boektitels 

gestructureerd en snel in kunt voeren en hoe u de benodigde stickers kunt afdrukken. 

Het uitlenen 

Wanneer de catalogus gevuld is, kan er geleend worden. Ook hierbij is het belangrijk om vooraf te 

bedenken hoe u dit vorm wilt geven. De gegevens van de leerlingen kunnen via het 

schooladministratiesysteem in Aura Junior geïmporteerd worden. Daarna dient u te beslissen hoe er 

uitgeleend gaat worden. Wordt dit georganiseerd met vrijwilligers, leerkrachten of door leerlingen, 

wordt er gebruik gemaakt van pasjes, of is het handiger om een scanlijst te maken. Hoeveel boeken 

mogen leerlingen tegelijk lenen, en hoe lang mogen ze de boeken houden. En hoe houdt u er zicht op 

of de boeken op tijd worden ingeleverd. Een aantal van deze onderdelen wordt besproken in 

hoofdstuk 3. 
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Presenteren van uw collectie 

Een goede presentatie van de mogelijkheden van uw collectie en de service die uw bibliotheek biedt 

kan een belangrijke bijdrage leveren aan de leesbevordering. Aura Junior heeft een eigen homepage 

die u naar eigen inzicht kunt vullen met relevante informatie voor de gebruikers van de bibliotheek, 

Een goed gevulde homepage is tevens een visitekaartje van uw bibliotheek voor ouders. 

De mogelijkheden hiervoor vindt u in hoofdstuk 4. 

In deze handleiding wordt slechts een fractie van de mogelijkheden van Aura Junior beschreven. 

Neem er de tijd voor om het programma te leren kennen. Wanneer u meer wilt weten over de 

mogelijkheden die het programma biedt, dan kunt u veel te weten komen door het bekijken van de 

helpteksten. Komt u er niet uit, dan is er de helpdesk van Aura Software die uw vragen kan 

beantwoorden.  Wilt u meer uit het programma halen? Kijk dan eens bij het cursusaanbod of er iets 

voor u bij zit. We wensen u veel plezier met het inrichten en het gebruik van het systeem!  

https://www.aura.nl/auraonlinehelp/index.html
https://www.aura.nl/Diensten
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Wat u moet weten voor u begint: bibliotheeksystemen 

De indeling van de bibliotheek 

 

De indeling van een schoolbibliotheek kan op verschillende manieren. Daarbij is het belangrijk dat de 

indeling dusdanig is, dat de kinderen zo eenvoudig mogelijk kunnen vinden wat ze willen lezen.  

Voorbeeld: Leerlingen in de onderbouw zullen vaak boeken zoeken met een AVI-niveau dat bij hen 

past. Voor die leerlingen is dus het AVI-niveau belangrijk. Het is dan handig dat de boeken van 

hetzelfde AVI-niveau bij elkaar staan. 

Wanneer een leerling een boek zoekt om te gebruiken voor een werkstuk of spreekbeurt zoekt de 

leerling naar een informatief boek (non-fictie) en is het onderwerp van het boek belangrijk. Een 

indeling op onderwerp is dan het meest praktisch. 

Indeling Openbare Bibliotheken. 

Het is voor de kinderen fijn als de indeling aansluit op de indeling in de Openbare Bibliotheek van de 

eigen woonplaats. Het hieronder beschreven systeem wordt in veel Openbare Bibliotheken gebruikt. 

Voor boeken wordt onderscheid gemaakt tussen fictie en non-fictie: 

 

Indeling fictie: 

Bij fictie wordt een indeling gemaakt naar leeftijd: De boeken staan meestal per leeftijdscategorie in 

aparte kasten. Binnen de kast staan de boeken gerangschikt op de eerste vier letters van de 

achternaam van de auteur, dat wordt het Hoofdwoord genoemd. 

AP   Prentenboeken voor peuters 

AK   Prentenboeken voor kleuters 

E   Eerste leesboekjes tot 7 jaar (AVI start t/m AVI M4) 

A   Leesboeken voor de leeftijd van 7 tot en met 8 jaar 

B   Leesboeken voor de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar 

C   Leesboeken voor de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar 

D   Leesboeken voor de leeftijd van 15 jaar en ouder (young adult) 

 

AVI indeling 

Het AVI-niveau is een maatstaf voor de leesvaardigheid van kinderen en de moeilijkheidsgraad van 

kinderboeken. Het is een praktisch hulpmiddel bij het zoeken naar een boek dat het beste aansluit bij 

het leesniveau van het kind. 

De nieuwe AVI-indeling heeft twaalf niveaus. Deze zijn gekoppeld aan de groepen in het 

basisonderwijs. AVI -M3 geeft bijvoorbeeld het leesniveau aan van een gemiddelde leerling 
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halverwege groep 3 (de M staat voor Medio) en AVI-E3 het leesniveau van een gemiddelde leerling 

eind groep 3 (de E staat voor Eind). 

Er zijn twee niveaus met een afwijkende aanduiding: AVI-Start en AVI-Plus. AVI-Start gaat vooraf aan 

AVI-M3 en is voor de beginnende lezertjes. AVI-Plus volgt op AVI-E7 en geeft aan dat het leesniveau 

boven het gemiddelde van leerlingen aan het eind van groep 7 ligt. 

AVI in de bibliotheek 

In de bibliotheek zijn de boekjes voor het Aanvankelijke lezen (AVI-Start t/m AVI-M4) te herkennen 

aan de letter E (van Eerste leesboekjes) en de AVI code op het rug-etiket. Vanaf E4 worden de 

boeken ingedeeld bij de A-boeken.  

Niet alle jeugdboeken zijn voorzien van een AVI-niveau. 

AVI-oud versus AVI-nieuw: 

In 2008 is het AVI-systeem gewijzigd. Oudere boeken hebben nog een oud AVI-niveau. Je kunt de 

nieuwe niveaus herkennen aan de letter M of E voor het niveau. Ontbreekt de letter, dan is het een 

oud niveau. Gezien het gegeven dat de oude indeling meer dan tien jaar oud is, zal het gaan om 

verouderde titels. U kunt ook besluiten deze te saneren. 

Wanneer u de boeken wilt behouden kunt u de oude niveaus omzetten naar het nieuwe AVI-

systeem. Dat kan met de omrekentabel op deze website: 

https://wijzeroverdebasisschool.nl/leesniveau/ 

  

https://wijzeroverdebasisschool.nl/leesniveau/
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Plaatsing in de kast 

 

Indeling Fictie 

Sommige bibliotheken kiezen er voor om de B en C boeken samen in een kast te zetten. 

Daarnaast worden de boeken vaak ook nog voorzien van een Genre-aanduiding, maar niet elk 

leesboek heeft een duidelijk genre. Deze boeken krijgen dan geen genre. 

Er zijn bibliotheken die boeken van populaire genres bij elkaar zetten, bijvoorbeeld alle boeken over 

het thema school, alle boeken over het thema speuren bij elkaar in een kast.. De boeken zonder 

genre aanduiding en de minder vaak voorkomende genres staan in een gemengde kast. 

De boeken met een A, B of C staan in de kast op alfabet op de eerste vier letters van de achternaam 

van de schrijver. Zoek je naar het boek 100% Timboektoe van Carry Slee, dan moet je kijken bij de S. 

Genre aanduidingen 

 

 

  



9 

Indeling non-fictie:  

Voor de informatieve boeken wordt meestal gekozen voor een indeling op onderwerp, waarbij 

gebruik gemaakt wordt van SISO of PIM.  

SISO 

Het SISO-systeem is een indeling op onderwerp die lange tijd gebruikt is in alle Openbare 

Bibliotheken. De onderwerpen worden voorzien van een cijfercode. Zo is de code van vulkanen 

bijvoorbeeld 567.2. 

Het is een heel uitgebreid systeem, wat met name bij de toekenning van de codes bibliotheek 

technische kennis vraagt. Het systeem wordt nog steeds gebruikt in grote Openbare Bibliotheken en 

bij instellingen voor Voortgezet Onderwijs,  MBO’s en HBO’s.  

Veel kleinere bibliotheken zijn overgestapt op PIM of op indeling in Werelden. 

 

PIM 

PIM is eenvoudiger dan SISO, en vooral geschikt voor een niet al te grote collectie. Ook hier worden 

verschillende leeftijdscategorieën gebruikt: 

Non-Fictie 

AJ   Boeken over onderwerpen voor de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar 

J   Boeken over onderwerpen voor de leeftijd van 9 jaar en ouder   

Indeling volgens het PIM-systeem. De informatieboeken worden verdeeld in onderwerpen. Elk 
onderwerp heeft een eigen gekleurd pictogram. 
Binnen het onderwerp heeft elk boek een trefwoord. Het pictogram en het trefwoord staan op het 
rug-etiket van het boek. In de kast staan de boeken met hetzelfde pictogram bij elkaar en de 
trefwoorden staan op alfabetische volgorde. 
PIM-rubrieken  
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Indeling in Werelden 

Een ander kastplaatsingssysteem dat bij Openbare Bibliotheken gebruikt wordt, is de indeling in 

werelden, een meer thematisch gerichte indeling. Boeken met een soortgelijk thema staan bij elkaar. 

Bij de indeling in werelden worden fictie en non-fictie samen ondergebracht.  

Een aantal werelden met de thema’s die hier in ondergebracht zijn: 

 

• Spannend & Actief 

Computer, hobby’s Management, Personeel en arbeid, sport en spel, vervoer, detectives en 

thrillers, griezel en horror, oorlog en verzet, science fiction en fantasy. 

 

• Liefde & Leven 

Eten en drinken, filosofie en levenskunst, gezondheid, huis en tuin, huisdieren, natuur, 

opvoeding en onderwijs, psychologie, religie, spiritualiteit, romantische verhalen, historische-

, streek- en familieromans. 

 

• Literatuur & Cultuur 

Taal- en letterkunde, beeldende kunst, muziek en geschiedenis, literaire romans, romans in 

vreemde talen, poëzie, toneel, theater en film.  

 

• Reizen en andere talen 

Nederland, landen afzonderlijk, werelddelen, reisgidsen, reisverslagen, romans in andere 

talen. 

 

• Kennis & Samenleving 

Communicatie, mens & maatschappij en wetenschap, techniek en economie, sociale romans. 
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De Inrichting van de bibliotheek en de catalogus  

Niet alle typen boeken uit de in hoofdstuk 1 vermelde indeling hebben een eigen kast. 

Prentenboeken voor kleuters en peuters staan vaak bij elkaar. Ook de B en C boeken staan in veel 

bibliotheken in dezelfde kast. Vaak is er ook een kast met stripboeken, en een kast met makkelijk-

lezen boeken, voor dyslectische kinderen of kinderen met een leesachterstand. 

In de Openbare Bibliotheek wordt de collectie vaak onderverdeeld in Nederlands(NED) en 

informatief (INFO). 

Deze onderverdeling wordt in Aura weergegeven in de categorie. 

U kunt per categorie/kast bepaalde handelingen uitvoeren: 

• Bekijken hoe vaak de boeken in een kast zijn uitgeleend.  

• Kijken welke boeken er in een bepaalde kast nooit of bijna nooit zijn uitgeleend, en dus 

afgeschreven kunnen worden. 

• Inventariseren, om te kijken of de catalogusgegevens nog kloppen. 

De indeling verfijnen 

Door middel van andere keuzelijsten kunt u binnen de categorie verfijnen.  

Voorbeeld: In de categorie NED hebt u alle fictie bij elkaar staan. Met behulp van het veld Niveau 

kunt u daar onderscheid in maken. In het veld Niveau geeft u aan of het een AP, AK, A, B,C boek 

betreft.  

Bij de kastindeling zoals hierboven kunt u bij Aura Junior Catalogus | Bestandsbeheer | keuzelijsten   

de keuzelijst Niveaus als volgt vullen:  

 

 

 

 

 

 

  

Niveau Omschrijving 

AP Prentenboeken Peuters 

AK Prentenboeken Kleuters 

E Eerste leesboekjes t/m AVI M4 

A Leesboeken 7-8 jr  

B Leesboeken 9 jr e.o.  

C Leesboeken 12 jr e.o. 

D Young Adult 15 jr e.o. 

….  
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Er zijn nog meer keuzelijsten: 

In de keuzelijst Materiaal geeft u aan om welk type media het gaat: boeken, tijdschriften, 

luisterboeken, dvd’s etc. 

De velden PIM-rubrieken en PIM-trefwoorden zijn bedoeld voor de informatieve boeken. 

De keuzelijsten Auteurs, Uitgevers, Series etc. spreken voor zich.  

 

Wanneer u in de keuzelijsten een wijziging aanbrengt, wordt deze in een keer doorgevoerd voor alle 

items waar dit gegeven gebruikt is. 

 

Voorbeeld: u wilt de boeken met een niveau D toch liever als niveau YA (Young Adult) mee geven. 

U gaat dan naar Aura Catalogus | Bestandsbeheer | Keuzelijsten. In de lijst selecteert u niveau D en 

klikt vervolgens op wijzig. U verandert D in YA, en past de omschrijving aan. Als u de wijziging heeft 

opgeslagen, is bij alle items die niveau D hadden het niveau nu YA. 

 

Daarnaast kunt u in de keuzelijsten een afbeelding of pictogram toevoegen die zichtbaar is in de 

catalogus en afgedrukt kan worden op etiketten. 

Keuzelijsten zijn een belangrijk hulpmiddel bij het zoeken in uw catalogus. Het is daarom belangrijk 

om vooraf de invulling te bepalen van de keuzelijsten, en  dit bij het invoeren ook consequent toe te 

passen. 

Een andere functie van de keuzelijsten is het aangeven van de uitleentermijnen. In de keuzelijsten 

Categorieën en Materialen kunt u per categorie aangeven hoe lang de items uit de categorie en het 

materiaal geleend mogen worden, of ze verlengd mogen worden en of er boete berekend wordt bij 

te laat inleveren.  
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Starten met Aura Junior – de instellingen en het beheer 
 

Wanneer u met Aura Junior aan de slag gaat, dient u een aantal beslissingen te nemen waarvoor u in 

Aura Junior de juiste instellingen vastlegt: hoe lang mogen de boeken worden geleend, hoeveel 

boeken mogen maximaal geleend worden, wordt er boete berekend als materiaal te laat wordt 

ingeleverd, op welke dagen is de bibliotheek geopend, etc. 

Ook stelt u in wie toegang heeft tot de beheersfuncties in Aura Junior en voor welke onderdelen. U 

maakt deze instellingen bij Systeemonderhoud. Wanneer uw bibliotheek onder de Openbare 

Bibliotheek valt worden deze instellingen vaak voor de oplevering centraal ingesteld voor alle 

aangesloten scholen, via de Aura Junior mastersite voor de Openbare Bibliotheek. 

Voorkeursinstellingen 

Voor de instellingen gaat u naar Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen.  

Het instellingenmenu heeft diverse tabbladen. Hieronder volgt een korte uitleg van een enkele 

opties. 

 

Algemeen: 

 

Het e-mailadres: Het hier aangegeven emailadres is het emailadres dat Aura Junior gebruikt voor de 

correspondentie vanuit het programma; rappelbrieven, reserveringsmails, etc. U kunt hier het beste 

een speciaal emailadres aanmaken, bijvoorbeeld bibliotheek@schoolnaam.nl. Geef alle medewerkers 

die in de bibliotheek werken toegang tot dit emailadres. 

Automatische documentnummering; wanneer u een nieuw document toe gaat voegen, bepaalt Aura 

Junior welk documentnummer toegekend wordt. 

Nieuw exemplaar is aanwinst: wanneer u dit aan vinkt komen ook vervolgexemplaren op de 

aanwinstenlijst. 

mailto:bibliotheek@schoolnaam.nl
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Nieuw trefwoord status G: Wanneer meerdere medewerkers invoeren en trefwoorden toekennen 

kunt u dit uitvinken. Nieuw toegevoegde trefwoorden krijgen dan status N. Na controle kunnen deze 

status G krijgen. 

Uitleeninstellingen 

 

In dit venster geeft u aan hoeveel boeken de leners mee mogen nemen, en hoe lang ze de boeken 

mogen houden. U kunt hier ook een uiterste inleverdatum aangeven, zodat u aan het eind van het 

schooljaar alle boeken weer terug krijgt. Wanneer u leerlingen ook boeken mee wilt laten nemen 

tijdens de zomervakantie, stelt u alleen voor groep acht een uiterste inleverdatum in. Dat doet u in 

de uitleenadministratie bij Bestandbeheer | Klassen. 

Onder de overige tabbladen geeft u bijvoorbeeld de openingsdagen, de eventuele boetes bij te laat 

inleveren etc. aan. 
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Accountbeheer 

In Aura Junior Beheer kunt u voor meerdere mensen gebruikers accounts aanmaken. Elk account 

heeft een eigen inlognaam en wachtwoord. Per account kunt u een ‘gebruikersniveau’ invullen. Er 

zijn vier verschillende niveaus: 

1. Mediathecaris 

2. Medewerker 

3. Vrijwilliger 

4. Docent 

Het niveau bepaalt tot welke pagina’s van Aura Junior Beheer deze gebruiker toegang heeft. Bij 

Systeemonderhoud | Accountbeheer | Beheer paginatoegang kunt u per pagina instellen welk niveau 

toegang heeft tot de betreffende pagina.  

Let op: Bij oplevering van Aura Junior krijgt u toegang tot het account Administrator. Wij verzoeken u 

dit account niet te wijzigen of te verwijderen. Dit account wordt gebruikt door de helpdesk van Aura 

Software, voor het beantwoorden van helpdeskvragen en voor on-site ondersteuning. 

Account aanmaken en rechten toekennen: 

• Ga  naar Systeemonderhoud | Accountbeheer | Accounts Aura Junior Beheer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kik op Nieuw.  

Vul de gegevens in en beslis of  de 

medewerker niveau 1, 2, 3 of 4 krijgt.  

Klik op Opslaan. Het account wordt 

toegevoegd aan de tabel. 

Voor het instellen van het 

wachtwoord kiest u het account uit de 

tabel, en klikt u op Wachtwoord. 

wijzigen 
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Paginatoegang instellen 

Bij Systeemonderhoud | Accountbeheer | Beheer paginatoegang  geeft u voor de meeste 

handelingen in Aura Junior aan welk niveau de betreffende functie mag uitvoeren. Deze instellingen 

kunt u het beste maken wanneer u start met het programma. In een later stadium kunt u altijd 

wijzigingen aanbrengen. 

Voorbeeld: Hieronder ziet u dat uitlenen en innemen niveau 2 heeft. Dit mag uitgevoerd 

worden door alle medewerkers die niveau 1 of 2 hebben. Het beheren van de 

wisselcollectie heeft niveau 1. Medewerkers met niveau 2, 3 en 4 kunnen deze 

handelingen niet uitvoeren. Met de knop Wijzig kunt u de niveau-instelling aanpassen aan 

uw eigen wensen. 
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Veldnamen bewerken 

De veldnamen in Aura Junior kunt u wijzigen onder de optie Veldnamen bewerken. In het 

bovenstaande voorbeeld is de naam Categorie veranderd in Kast. Overal in het programma en in de 

publiekscatalogus is nu het woord categorie vervangen door kast. De meervoudsvorm moet apart 

aangepast worden.  

Let op: wanneer u veldnamen verandert, blijft de functionaliteit van het veld ongewijzigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opschonen 

Onder Systeemonderhoud vindt u ook de optie Opschonen. Tijdens het opschonen worden alle 
records opnieuw geteld, zodat eventuele incorrecte aantallen (in de kolom ‘Gebruikt’ van de 
keuzelijsten) worden verbeterd. 
In het lenersbestand wordt gecontroleerd of er leners zijn met een negatieve boete (bijvoorbeeld – 

2,50 euro). Deze boete wordt dan op 0,00 euro gesteld. 
Het is aan te bevelen om regelmatig bestanden op te schonen, bijvoorbeeld een keer per week als u 

dagelijks in Aura Junior werkt of een keer per maand als u maar enkele dagen per week met het 

programma bezig bent. 
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Tabellen 

In Aura Junior wordt veel gewerkt met tabellen. In deze tabellen staan bijvoorbeeld overzichten van 

alles wat op dit moment is uitgeleend, of een overzicht van alle leerlingen uit een groep of een lijst 

van alle boeken in uw collectie etc. Deze tabellen komt u steeds weer tegen, het is daarom handig als 

u weet hoe ze werken. 

In het voorbeeld hieronder ziet u de tabel met alle uitgeleende materialen, te vinden via 

Uitleenadministratie | Raadplegen | Uitleningen. 

 

Zoeken en sorteren 

U kunt zoeken in de lijst door een aantal karakters van het door u gezochte gegeven te typen in het 

invoerveld.  Bijvoorbeeld in de kolom Titel in het witte vak om het begin van een titel in te vullen. Of 

in de kolom Auteur de eerste letters van de auteursnaam. 

Door op het kolomhoofd te klikken wordt de hele lijst gesorteerd. Met behulp van de shifttoets 

maakt u een tweede sortering. Bijvoorbeeld: Houd de Shift-knop ingedrukt en klik op het 

kolomhoofd Titel en binnen Auteur wordt alles op titel gesorteerd. 

Groeperen 

U groepeert de resultaten door een kolomhoofd in de header te slepen. 

 

 

  

1 1. Header 

2.Kolomhoofd 

3.Invoerveld 
2

3

Klik op het +-teken voor de groep voor 

het openen van de tabel. 
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Kolommen vergroten, verkleinen of verplaatsen 

 

Vergroten of verkleinen: plaats de cursor op de scheidslijn tussen twee kolommen (in het 

kolomhoofd) en sleep de scheidingslijn in de gewenste richting. 

Verplaatsen: plaats de cursor in het kolomhoofd van de kolom die u wilt verplaatsen houdt de linker 

muisknop ingedrukt en sleep de kolom naar de gewenste plek. 

 

Kolommen toevoegen 

 

Met de knop Kolomkiezer rechts onderin voegt u kolommen aan de tabel toe: 

 

 

• Klik op de knop Kolomkiezer. 

• Sleep een veld uit de lijst naar de 

regel met de kolomhoofdjes van de 

tabel. 

• Laat het veld los tussen de twee 

kolommen waar u het wilt plaatsen. 

• Andersom kan ook: een kolom die u 

niet nodig heeft sleept u terug naar 

de lijst van de kolomkiezer. 

• Sluit de kolomkiezer door 

rechtsboven op het kruisje te 

klikken. 

 

 

 

 

 

Indeling tabel opslaan 

 

De nieuwe indeling kunt u opslaan door te klikken op de knop Lay-out Opslaan.  

De indeling is nu gekoppeld aan uw inlognaam. Iedere gebruiker kan dus zijn eigen indeling opslaan. 

Let op: als er een zoekopdracht, groepering of sortering actief is, op het moment dat u de lay-out 
opslaat, dan worden deze ook opgeslagen! 
 

Meer informatie over de Tabellen vindt u in de helpteksten. 

 

  

https://www.aura.nl/auraonlinehelp/topics/Keuzelijsten.html
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De collectie in Aura Junior 

Het invoeren van materialen in Aura Junior 

Voor dat u begint met invoeren is het goed om te weten hoe de documentgegevens in Aura worden 

opgeslagen. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het invoerscherm is opgebouwd. 

Het invoerscherm 

Het invoerscherm bestaat uit vijf onderdelen: 

1.Titelbeschrijving: 

In dit scherm voert u de vaste gegevens van het boek in: 

• Auteur (achternaam, Voornaam of voorletters, tussenvoegsels).  

• Lidwoord: Als de titel begint met De, Het of Een wordt dat in het lidwoordveld gezet.  

• Boektitel: de titel zoals deze op de titelpagina binnenin in het boek staat, zonder 

beginlidwoord. 

• Categorie: In het veld categorie deelt u de collectie op in verschillende delen: bijvoorbeeld 

leesboeken en informatieve boeken. Dit veld speelt een rol bij de statistiek en bij de 

inventarisatie. 

• Niveau: Hier geeft u aan welk niveau het boek heeft: AP, AK, E, A,B,C,D, AJ, J. 

• Materiaal: Hier maakt u onderscheid tussen verschillende materialen: Boek, tijdschrift, 

Luisterboek, CD etc. 

• AVI: In dit veld komt het AVI niveau te staan, als dat bekend is. Heeft het boek geen AVI-

niveau, dan blijft het veld leeg. 
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2.Exemplaarbeheer 

In dit scherm voert u de gegevens in die specifiek zijn voor een bepaald exemplaar van het boek: 

Uitgever, plaats van uitgave, jaar van uitgave, is het boek onderdeel van een serie, prijs, ISBN etc. 

Verschillende exemplaren en ook verschillende uitgaven van een boek kunnen zo aan dezelfde 

titel gekoppeld worden. Dit is met name van belang bij reserveren. 

 

3.Vrije tekst: 

In het veld Vrije tekst legt u inhoudelijke informatie over het boek vast, bijvoorbeeld een korte 

samenvatting, of het boek een vertaling is etc. 

Daarnaast kunt u in het Bijlageveld aanvullende informatie aangeven, bijvoorbeeld of het boek 

meerdere onderdelen bevat, zoals een CD, een losse kaart, etc. Deze melding verschijnt bij uitlenen 

en innemen op scherm zodat direct controles uitgevoerd kunnen worden. 
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4.Trefwoorden 

In dit veld geeft u aan welke onderwerpen en thema’s in het boek behandeld worden. 

Ook trefwoorden worden toegevoegd vanuit een keuzelijst. 

 

5.Koppelingen:  

Hier voegt u extra informatie aan de titelbeschrijving toe, bijvoorbeeld de coverafbeelding, of een 

pdf met een bij een boek behorende woordenlijst etc. 
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Het invoeren via NBD Biblion 

De meeste titels voor de schoolbibliotheek voegt u eenvoudig toe door de titel te downloaden uit het 

NBD Biblion titelbestand. Met deze functie kunt u volledige titelbeschrijvingen toevoegen aan uw 

catalogus. U kunt zo dus titelbeschrijvingen overhevelen naar uw eigen catalogus, zonder dat u veel 

tijd en moeite moet stoppen in het maken en bedenken van bijvoorbeeld samenvattingen en 

trefwoorden. U gebruikt het NBD Biblion bestand dan als bron van titelbeschrijvingen.  

Instellingen bij het toevoegen via NBD Biblion 

Wanneer u toevoegt via NBD Biblion kunt u in het invoerscherm voorkeursinstellingen aangeven:  

 

• Ga naar Aura Catalogus | Documentbeheer | Aura NBD Biblion. 

 

  

Werkt u  met de indeling zoals de Openbare Bibliotheek die 

gebruikt voor fictie, dus A-, B- en C-boeken: kies instelling 

Leeftijdscode. 

Daarnaast vinkt u aan AVI gebruiken. Bij de boeken die van 

een AVI voorzien zijn, komt dan ook het juiste AVI-niveau te 

staan. 

Werkt u voor de non-fictie met PIM: kies PIM-rubriek.  

Vergeet niet om op Opslaan te klikken. 
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Titelbeschrijving downloaden en toevoegen aan de catalogus 

  

Scan of type het ISBN-nummer in het invoerveld. De 

bijbehorende gegevens worden uit een database 

gehaald en ingevuld.  

Voeg toe aan catalogus en ga door naar 

documentbeheer. 

Vervolgens loopt u de vijf invoer-onderdelen langs en 

past u zonodig gegevens aan. 
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Handmatig invoeren en het belang van de keuzelijsten 

Wanneer een boek niet ingevoerd kan worden via de NBD Biblion importfunctie omdat deze titel niet 

is opgenomen in het NBD Biblion bestand, kunt u de titelbeschrijving handmatig invoeren. 

• Ga naar Aura Catalogus - Documentbeheer - Nieuw- 

U krijgt nu een leeg invoerscherm, met een nieuw documentnummer. U gaat de velden nu 

zelf vullen met de juiste gegevens.  

Om er voor te zorgen dat de gegevens zoveel mogelijk uniform zijn, kunt u bij veel velden 

gebruik maken van de keuzelijsten. In de keuzelijsten staan alle aanduidingen die in gebruik 

zijn bij het betreffende veld. 

• U kunt kiezen uit deze lijst door te klikken op de button met drie puntjes aan het eind van 

het invoerveld. Door een of twee van de beginletters van het gezochte woord in te typen zal 

de lijst automatisch verspringen naar deze letters. Vervolgens selecteert u de juiste 

aanduiding en bevestigt die met OK. 

Op deze wijze vult u alle gewenste velden. Wanneer u in een veld een aanduiding wilt 

gebruiken die nog niet in de keuzelijst staat, voert u de tekst zelf in. De nieuwe aanduiding 

wordt dan vanzelf opgenomen in de betreffende keuzelijst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vul op deze manier ook de exemplaargegevens. 

• Maak zelf een korte inhoudsbeschrijving in het vrije tekst veld, en ken trefwoorden toe. 
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• Tot slot kunt u een coverafbeelding toevoegen: daarvoor heeft u een afbeelding van het 

betreffende boek nodig. U kunt de afbeelding zelf inscannen of opzoeken via internet (Houd 

er rekening mee dat afbeeldingen auteursrechtelijk zijn beschermd). 

Sla de afbeelding op in uw eigen computer. Geef de afbeelding een eenduidige, unieke naam, 

bij voorkeur het ISBN-nummer. 

Koppel de afbeelding aan het document door de afbeelding op te zoeken op uw computer en  

te uploaden in het tabblad Koppelingen. U ziet de afbeelding verschijnen in het geopende 

tabblad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Als u een bestand hebt geüpload in Aura Junior, kunt u de afbeelding van uw eigen computer 

verwijderen. 
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Barcodes en rug-etiketten 

Als de boeken zijn ingevoerd kunnen deze voorzien worden van etiketten: 

Barcode-etiket: 

Het barcode-etiket is nodig om het boek te kunnen uitlenen. In Aura Junior is een standaardontwerp 

beschikbaar. Voor het afdrukken worden Avery L7160 etiketten gebruikt. 

Op het barcode-etiket staan een streepjescode, met daaronder het barcodenummer. Daarnaast kan 

de titel van het boek en de auteursnaam vermeld worden. Ook kunt u het barcode-etiket voorzien 

van het logo of de naam van de school. Het barcode-etiket wordt op de voorkant of de achterkant 

van het boek geplakt. 

Bij het invoeren van materialen in Aura Junior wordt automatisch een barcode gegenereerd. De 

barcode bestaat uit het documentnummer en het exemplaarnummer, gescheiden door een spatie. 

U vindt de barcode in het tabblad Exemplaarbeheer van het betreffende document onderin in het 

tabblad exemplaarbeheer. 

 

Wanneer boeken al een barcode hebben dan kunt u eenvoudig de juiste barcode overnemen in dit 

veld door de automatisch gegenereerde barcode te verwijderen en de streepjescode op het boek 

(Niet het ISBN-nummer!) hier in het veld barcode te scannen.  
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Standaard rug-etiket  

Het rug-etiket is bedoeld om de plek van het boek in de bibliotheek aan te geven, zodat het na 

gebruik weer op de juiste plek opgeborgen kan worden. Ook kan het etiket voorzien worden van 

pictogrammen of kleuraanduidingen. 

In het standaardontwerp voor rug-stickers in Aura worden Avery L7651 etiketten gebruikt. 

 

PIM-etiketten 

Op het PIM-etiket staat een ico0n waarmee de rubriek wordt aangeduid, een trefwoord, en 
het hoofdwoord (eerste vier letters van de auteursnaam).  
In de keuzelijst van de PIM-rubrieken kunt u het bijbehorende icoon koppelen aan de 

betreffende PIM-rubriek, zodat het icoon afgedrukt kan worden op de rug-sticker. 

Wanneer u gebruik maakt van PIM voor de informatieve boeken, is er apart ontwerp nodig 
voor de PIM-etiketten. PIM-etiketten worden afgedrukt op Master 9923200 99 x 23. U kunt  
bij Aura Software een speciaal 
stickerontwerp laten maken voor de 
informatieve collectie. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u met andere etiketten werkt dan de genoemde, kunt u een speciaal 

rapportontwerp aanvragen door een e-mail te sturen naar helpdesk@aura.nl met 

vermelding van het gewenste etiketformaat: Merk en artikelnummer van de te gebruiken 

etiketvellen.  

mailto:helpdesk@aura.nl
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Barcode- en rug-etiketten afdrukken  

Klaarzetten van etiketten 

Het klaarzetten van barcode- en rug-etiketten kan op verschillende manieren: 

 Automatisch bij invoeren van een document 

Bij het invoeren van nieuwe boeken worden de barcode- en rug-etiketten 

automatisch klaargezet: Kies Systeemonderhoud – Voorkeursinstellingen – Algemeen 

en vink Automatisch barcode klaarzetten aan. 

Handmatig na invoeren van een document 

Wanneer een barcode voor een enkel boek moet worden afgedrukt, is dit eenvoudig 

te realiseren via het tabblad Exemplaarbeheer van het betreffende document. Klik 

daar op de knop Etiketten klaarzetten. Er wordt dan zowel een barcode- als rug-

etiket klaargezet. 

Via Barcode-en Rug-etiketten klaarzetten 

Wilt u barcode- of rug-etiketten printen van een  bepaald deel van de collectie, dan 

kunt u gebruik maken van de functie Aura Catalogus – Barcode- en rug-etiketten - 

Klaarzetten. Op de volgende pagina’s wordt hiervoor de beschrijving gegeven. 

 

Barcode-en rug-etiketten klaarzetten en afdrukken 

 

• Via Aura Catalogus – Barcode- en rug-etiketten – Klaarzetten komt u in het scherm 

uitgebreid zoeken:  

 

 

 
  

Kies  via de keuzelijst de 

gewenste categorie of de 

invoerperiode.  

Klik op start zoeken. 
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Herhaal de procedure voor de rugetiketten, en doe dit voor alle categorieën. 

Maak  de bestanden steeds leeg nadat u de etiketten heeft afgedrukt. 

 

 

 

 

 

 

  

Selecteer de gewenste titels, (evt 

met behulp van Selecteer alles). 

Kies Barcodes klaarzetten.  

De etiketten worden klaargezet. 

U komt daarna in het scherm 

bestandsbeheer Barcodes. 

Kies Rapport afdrukken. 

Selecteer het ontwerp van uw 

vestiging, stel evt. bij een 

aangebroken stickervel het aantal 

stickers in dat overgeslagen moet 

worden en druk af. 
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De printerinstellingen 

Soms verschuiven etiketten bij het afdrukken. Dat is jammer van het werk en van de 

etiketvellen.  Om dit te voorkomen worden de etiketten bij het afdrukken opgeslagen als 

PDF. 

Bij het afdrukken is het belangrijk dat u de juiste printerinstellingen kiest: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecteer “Ware grootte”. 

Vink  Papier selecteren op basis van 

pdf-bestand aan. 

Zet Afdrukstand op Automatisch 

Staand/liggend. 

Etiketten kunnen nu afgedrukt 

worden. 
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Centrale Catalogus en wisselcollectie  

In Aura Junior is het mogelijk om een wisselcollectie van de Openbare Bibliotheek te beheren in een 

Centrale Catalogus en de exemplaren van die collectie te distribueren naar meerdere aangesloten 

scholen. Deze module is bedoeld voor schoolbibliotheken die onder beheer van de Openbare 

Bibliotheek vallen. De centrale Catalogus is alleen toegankelijk voor de leesconsulenten. Deze 

Centrale Catalogus is bedoeld om op een snelle manier titels die voor meerdere vestigingen zijn 

aangeschaft, te kunnen toevoegen en te importeren in de Aura Junior catalogi van de scholen.  

Met behulp van de functie Wisselcollectie worden exemplaren uit de Centrale Catalogus gekoppeld 

aan de vestigingen (scholen). Het is ook mogelijk om een bepaalde collectie te laten rouleren tussen 

de vestigingen. In de Centrale Catalogus kunt u bij Bestandsbeheer-Vestigingen een overzicht van 

aangesloten scholen opvragen en het aantal exemplaren van de wisselcollectie dat elke school op dat 

moment gebruikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Centrale Catalogus kunt u een zoekopdracht geven en vervolgens via Details bij de 

Beschikbaarheidsinformatie bekijken waar de verschillende exemplaren zich bevinden. 
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Toevoegen en verwijderen van exemplaren via Wisselcollectie beheren 
 
In Aura Junior van een aangesloten school kunnen exemplaren van de Wisselcollectie worden 

toegevoegd en verwijderd onder Documentbeheer | Wisselcollectie beheren. 

 

Als de school nieuwe exemplaren van de wisselcollectie binnenkrijgt, dan hoeven slechts de barcodes 

van het etiket van de Openbare Bibliotheek op de boeken te worden gescand via “Wisselcollectie 

item toevoegen”. De complete titelbeschrijving wordt dan vanuit de Centrale Catalogus ingelezen in 

de catalogus van de school. 
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In de catalogus van de school staat dan bij Vestiging “Wisselcollectie”.  

 

In de Centrale Catalogus verandert de Vestiging in klantcode gevolgd door de naam van de school, 

zodat duidelijk is waar dit exemplaar zich bevindt. 

 

Gaan er exemplaren van de wisselcollectie terug naar de Centrale Catalogus, dan kunnen de 

barcodes van de boeken worden  gescand via “Wisselcollectie retour”. Het gescande exemplaar 

wordt uit de catalogus van de school verwijderd en in de Centrale Catalogus wordt de vestiging van 

dat exemplaar weer “Wisselcollectie”. 

Daarna kan het exemplaar weer opnieuw worden uitgeleend aan een andere school, op dezelfde 

manier, dus via “Wisselcollectie beheren” op de Aura Junior site van die school. 
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Collectiewijzer 

Aura Junior biedt hulp bij het samenstellen van een evenwichtige schoolcollectie. U kunt namelijk via 

Aura Junior uw collectie aanvullen met behulp van de Aura Collectiewijzer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de Aura Collectiewijzer kunt u allereerst uw eigen Aura Junior catalogus vergelijken met de 

advieslijsten en themalijsten van boekenopschool.nl van NBD Biblion.  

 

De advieslijsten bevatten een selectie van recent uitgekomen titels die door een team van 

onderwijsexperts samengesteld. Er wordt 5x per jaar een advieslijst uitgegeven. 

De themalijsten sluiten aan op actuele thema's in het onderwijs.  

De advies- en themalijsten worden vergeleken met uw eigen collectie en tonen de boeken die in uw 

collectie ontbreken. 

Bij vergelijking toont Aura Junior u de hiaten; de titels van de advieslijsten waar uw schoolbibliotheek 

niet over beschikt. Binnen de lijsten kunt u op diverse manieren filteren. U kunt de ontbrekende 

boeken vanuit Aura Junior rechtstreeks bestellen bij NBD-Biblion. Deze worden dan bij u op school 

bezorgd. 
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Inventariseren 

Het inrichten van een bibliotheekcatalogus is een arbeidsintensieve en tijdrovende klus. Het is 

belangrijk om ervoor te zorgen dat de catalogus up-to-date blijft. Elke bibliotheek krijgt er mee te 

maken dat boeken vermist raken of op een andere manier verdwijnen. Om te controleren of het 

catalogusbestand nog overeenkomt met het werkelijke bezit kunt u gebruik maken van de Aura 

Junior module Inventarisatie.  

 

Bij Inventarisatie scant u alle materialen die aanwezig zijn in uw schoolbibliotheek. Vervolgens 

vergelijkt Aura Junior of het gescande bestand inclusief alles wat uitgeleend is, overeen komt met het 

bezit volgens de Aura Junior catalogus. Er verschijnt een lijst met materialen die niet gescand, maar 

ook niet uitgeleend zijn. 

Deze titels zijn dus vermist, en kunnen afgeschreven worden. Op deze manier blijft uw catalogus 

kloppend. 

Tips: 

1. Inventariseer met regelmaat. U hoeft niet het hele bestand in een keer te inventariseren, het 

kan ook per categorie. 

2. Boeken die zoek raken kunt u het beste verwijderen uit de catalogus. In de praktijk blijkt vaak 

dat een deel van de boeken toch weer gevonden worden. Wanneer u het boek hebt 

afgeschreven, moet het wel weer opnieuw invoeren. U kunt dit omzeilen door in het 

lenersbestand een fictieve lener “Vermiste boeken” aan te maken. Plaats deze lener in de 

eveneens fictieve klas mediatheek. Leent u vervolgens de zoekgeraakte boeken uit aan deze 

fyctieve lener. Controleer (bijvoorbeeld twee keer per jaar) welke boeken al langer dan een 

half jaar uitgeleend zijn aan “Vermiste Boeken”, en schrijf ze dan pas definitief af. 
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Saneren 

Een goede bibliotheekcollectie bestaat uit een aantrekkelijk en actueel aanbod van materialen. De 

collectie wordt daarom regelmatig aangevuld met nieuwe boeken of andere materialen. Maar even 

zo belangrijk is het saneren. Saneren houdt in dat u materiaal dat niet meer actueel en aantrekkelijk 

is, verwijdert.  

U kunt daarvoor de  zogenaamde nullijsten uit Aura Junior gebruiken. Daarin kunt u zien welke titels 

gedurende langere tijd niet zijn uitgeleend, dus niet in trek zijn, en wellicht verwijderd kunnen 

worden. 

Nullijsten kunt u maken via  Uitleenadministratie |Statistiek |Nullijsten. 

 

  

In de bovenbalk kunt u zelf de 

periode, het aantal uitleningen 

en de categorie instellen. 

De lijst kunt u uitprinten door te 

exporteren naar PDF of Excel. 
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Uitlenen met Aura Junior: de uitleenadministratie 

Leners invoeren in Aura Junior 

 

Het invoeren  van de leerlinggegevens gebeurt via een conversie vanuit het 

schooladministratiesysteem. Vanuit Parnassys of Esis kunt u een standaardconversie uitvoeren. Voor 

overige systemen kunt u de leerlingen inlezen via een geëxporteerd CSV-bestand waarvoor eerst een 

lay-out definitie gemaakt wordt. (zie helpteksten: 

https://www.aura.nl/auraonlinehelp/index.html?n=EenCsvExpoInleInAuraOnli.html). 

Dit is een bewerking die minimaal 1 keer per jaar, aan het begin van het schooljaar herhaald moet 

worden, om te zorgen dat de lenersadministratie up-to-date blijft. 

 

Bij een lenersconversie vanuit Esis/ParnaSsys worden de volgende velden in Aura gevuld: 

- Lenerscode 

- Pasnummer (hetzelfde als lenerscode) 

- Voornaam 

- Tussenvoegsel 

- Achternaam 

- Postcode (optioneel) 

- Klas * 

- Geboortedatum 

- Geslacht 

 

Het maken van een exportbestand  

 

In Parnasys en Esis kunt u een EDEXML exportbestand maken dat u vervolgens kunt inlezen in Aura 

Junior. De mogelijkheid voor het maken van een EDEXML-export zijn afhankelijk van de rechten die 

een gebruiker heeft in Parnasys of Esis. 

Bij het maken van de export dient u aan te geven of u een EDEX of een EDEXML-bestand wilt maken. 

Kies altijd voor EDEXML. Alleen dit formaat kunt u in Aura Junior inlezen. Een EDEXML-export bestaat 

uit één bestand: EDEX.XML.  

In het bestand worden de volgende gegevens vermeld: 

Algemeen: type bestand, schooljaar, BRIN-code van de school, vestigingsnummer van de school, 

naam van de persoon die het bestand heeft aangemaakt, de groepscode(s) van de groep(en) die in 

het bestand zijn opgenomen, de naam van de groep(en), het leerjaar van de groep(en). 

Van de leerlingen: het leerlingnummer, de achternaam, voorvoegsels, voorletters, roepnaam, 

geboortedatum, geslacht (1= jongen, 2= meisje), groepscode van de basisgroep waarin de leerling is 

ingedeeld, postcode van het woonadres van de leerling, instroomdatum op school. 

Van de groepsleerkracht: de aan de basisgroep gekoppelde groepsleerkrachten, de code van de 

groepsleerkracht, de achternaam, voorvoegsels, voorletters, roepnaam, groepscode(s) waaraan de 

groepsleerkracht is gekoppeld. 

Sla het EDEX.XML bestand op onder een duidelijk herkenbare naam. (Bijv. lenersbestand-2019-

8.XML). Vervolgens kunt u het EDEX.XML bestand uploaden naar Aura Junior:  

https://www.aura.nl/auraonlinehelp/index.html?n=EenCsvExpoInleInAuraOnli.html
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Het EDEX.XML bestand uploaden naar Aura Junior 

Kies Aura Uitleenadministratie | Bestandsbeheer | Lenersgegevens importeren - ParnasSys Edex.xml 
import of Esis Edex.xml import. 

U ziet het scherm Edex.xml exportbestand inlezen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bij de inleesopties kan gekozen worden uit: 

- het veld naam i.p.v. jaargroep gebruiken als klasaanduiding. 
- het veld groepscode i.p.v. jaargroep gebruiken als klasaanduiding. 
Bovenaan in het bestand kunt u opzoeken welke aanduiding gebruikt wordt. Aan de hand daarvan 
kunt u kiezen voor Naam of Groepscode om bijvoorbeeld 3A in te laten lezen i.p.v. 3. 
 
Tussentijds invoeren van nieuwe leerlingen 

Tussentijdse mutaties kunnen die handmatig verwerkt worden, of met een nieuwe lenersconversie 
(meest veilige methode!). 
 
Wanneer u tussentijds handmatig een nieuwe lener toevoegt, vraag dan het nummer van de nieuwe 
lener op bij de schooladministratie en gebruik deze als lenerscode. Hiermee voorkomt u dat na een 
conversie de leerling twee keer in het bestand komt te staan! 

  

Klik op “Browse” en selecteer 

het gewenste exportbestand uit 

Panassys/Esis. 

Klik op Upload. Aura toont het 

geuploade bestand in het kader in 

het midden. Controleer of dit het 

juiste bestand is. 

Kies welk veld uit het Edex.xml 

bestand moet worden gebruikt 

voor het veld Klas (Groep) in 

Aura Junior (Jaargroep; Naam of 

Groepscode)* 

Heeft uw school meerdere 

vestigingen, vul dan de vestiging 

in waar de ingelezen leners bij 

horen. 

Klik op Edexbestand inlezen. 
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Voorbereiding van een nieuw schooljaar 
 

Aan het begin van het schooljaar moeten een aantal handelingen in Aura Junior uitgevoerd worden 

om een goede start te maken, zoals het verwijderen van leerlingen die van school gegaan zijn, het 

invoeren van een up-to-date leerlingenbestand en de vakanties voor het nieuwe schooljaar. 

Het verwijderen van leerlingen die van school zijn gegaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ga naar naar Uitleenadministratie 

| Bestandsbeheer | Lenersbeheer. 

Kies Per klas.  

1.Selecteer in het linker venster de groepen die u wilt 

verwijderen (Groep 8). 

2 Klik op Voeg toe. De groepen die u aangevinkt hebt, zijn nu 

zichtbaar in het rechter venster.  

3.Klik nu onderin op Verwijder alle leners uit de geselecteerde 

klassen.  U krijgt een mededeling waar in staat hoeveel leners 

verwijderd zijn. 
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Lenersconversie 

Aan het begin van het schooljaar voert u een lenersconversie uit, om de nieuwe leerlingen en de 
nieuwe groepen weer up-to-date te maken. Na de conversie kunt u een lijst uitdraaien met niet- 
geconverteerde leners. Dat kunnen bijv. leerlingen zijn die niet meer op school zitten omdat ze 
verhuisd zijn, of naar een andere school zijn gegaan. Leners, die met de lijst opgevraagd zijn, kunnen 
aldaar direct verwijderd worden. U kunt ze daar (per klas) aanvinken. Het verwijderen is beveiligd; 
leners die nog iets geleend hebben of nog een openstaande boete hebben kunnen niet verwijderd 
worden. Neem het boek alsnog in (en leen het uit aan vermist) en/of scheldt de openstaande boete 
kwijt. 
 

Invullen van de vakantietabel 

In de vakantietabel vermeldt u op welke dagen de bibliotheek niet open is. Aura Junior houdt dan 

rekening met de openingstijden en zorgt ervoor dat er op deze datums geen materialen ingeleverd 

moeten worden, en geen boete berekend wordt. Wanneer uw bibliotheek onverwacht een dag 

gesloten is, kunt u deze dag alsnog invullen bij de vakantietabel om daarmee boete over die dag te 

voorkomen. 

In de vakantietabel kunt u kiezen of u de inlevering wilt spreiden. Dat is handig bij langere 

sluitingsperiodes. De materialen moeten dan ingeleverd worden op dezelfde weekdag als waarop ze 

geleend worden. Daarmee voorkomt u dat na een vakantie alles direct op de eerste dag dat uw 

bibliotheek weer geopend is, terug moet komen. 

In verband met de boeteberekening is het verstandig om de zomervakantie van zowel het afgelopen 

als het nieuwe schooljaar in de tabel op te nemen. 

 

 

 

Lenerspassen 

Om een boek te kunnen uitlenen, hebt u de lenersgegevens van de leerlingen nodig. In veel 
bibliotheken wordt er gewerkt met een lenerspas. 
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Uiterste inleverdatum instellen voor groep 8 

Wilt u graag dat iedereen de geleende boeken inlevert voor de vakantie, stelt u dan een uiterste 

inleverdatum in bij Systeemonderhoud | Voorkeursinstellingen | Uitleeninstellingen. 

Wanneer u ook materialen uitleent voor de zomervakantie, is het handig om voor de leerlingen die 

na de zomervakantie naar het voortgezet onderwijs gaan, groep 8 dus, een uiterste inleverdatum in 

te stellen. Dat kan bij Uitleenadministratie - Bestandsbeheer – Klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: Uiterste inleverdatum per klas instellen werkt alleen als er bij Systeemonderhoud | 

Voorkeursinstellingen | Uitleeninstellingen een uiterste inleverdatum is ingevuld en actief is.  

  

Ga naar Uitleenadministratie | Bestandsbeheer 

|Klassen. 

Selecteer de gewenste klas en klik op wijzig. 

Vul de uiterste inleverdatum in, zet een vinkje bij 

actief en sla de gegevens op. 
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Lenerspassen of scanlijsten maken 
 

Met behulp van Aura Junior kunt u zelf lenerspassen aanmaken. De passen, met naam, foto en 

barcode van de leerling, kunt u printen op een stickervel. De stickers plakt u daarna op een 

kaartje/pasje. 

• Ga naar Aura Uitleenadministratie | Bestandsbeheer |Lenerspasjes klaarzetten. 

U komt in het onderstaande scherm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een basisschool is een lenerspas niet altijd handig, want de leerlingen moeten dan het 

pasje ergens kunnen bewaren, en bij bezoek aan de bibliotheek meenemen. Een goed 

alternatief is het werken met scanlijsten. U print dan per klas de lijst met barcodes uit. Deze 

lijsten gebruikt u dan om de leerlinggegevens te scannen. Bewaar de lijsten in de buurt van 

het werkstation waarmee uitgeleend wordt.  

Selecteer de gewenste groep, 

klik op OK. Alle leerlingen uit de 

gekozen klas worden 

toegevoegd. 

Kies Rapport afdrukken. 

Kies het gewenste ontwerp en 

klik op afdrukken. 
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De lijst wordt gemaakt in PDF-

formaat. 

Print deze uit op A4 en uw 

scanlijst is klaar. 

Herhaal de procedure voor alle 

klassen. 

Tip: Seal of plastificeer de lijsten, 

dan gaan ze langer mee. 

Hier komt 

de pasfoto 
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Uitlenen in Aura Junior met de pas van de Openbare Bibliotheek 
 

Wanneer de leerlingen naast de schoolbibliotheek ook in de Openbare Bibliotheek materialen 

kunnen lenen, kunt u het lenerspasnummer van de Openbare Bibliotheek koppelen aan het 

schoolaccount van de leerling. Dit is echter bewerkelijk, omdat de passen gekoppeld moeten 

worden.  

Wanneer de Openbare Bibliotheek een bestand met alle benodigde gegevens van de leners en een 

extra kolom met bijbehorende pasnummer kan aanleveren, dan kan een Excelbestand als CSV-

bestand geüpload worden en m.b.v. een lay-outdefinitie kan dan de juiste informatie ingelezen 

worden. 

Gedurende het schooljaar kunnen passen van nieuwe leerlingen eenvoudig handmatig gekoppeld 

worden. 

• Ga naar Uitleenadministratie | Bestandsbeheer |Lenersbeheer.  

 

 

Het koppelen van de Openbare Bibliotheekpas wordt niet geadviseerd. In de praktijk blijkt dat 

werken met scanlijsten het snelst en het meest efficiënt werkt.  

Kies voor Wijzig. 

Scan in het veld Lenerspas de 

barcode van de OB pas. 

Vergeet niet op te slaan. 
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Toelichting bij het uitleenscherm 

 

 

Vanuit de menubalk onder het uitleenscherm kunt u  diverse handelingen uitvoeren en informatie 

opvragen. 

Uitleeninformatie: Hier kunt u zien wat de leerling die op het scherm staat in bezit heeft. 

U kunt zo nodig in het overzicht de retourdatum aanpassen wanneer er een andere uitleentermijn 

gewenst is. De instelling moet gedaan worden voor het boek wordt uitgeleend (deze functie niet 

gebruiken voor verlengen). 

Attentie/Notitie bewerken: Wanneer u hier op klikt, verschijnt er een notitieveld waarin u 

opmerkingen kwijt kunt. Een overzicht van alle notities kunt u opvragen via Uitleenadministratie | 

Bestandsbeheer | Notities. De notitie komt in beeld wanneer de leerling iets leent of inlevert. 
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Uitleenacties vandaag: Hier ziet u welke handelingen er verricht zijn. U krijgt de acties te zien  van 

het account waarmee is ingelogd. Door een vinkje te plaatsen bij iedereen krijgt u een overzicht van 

alle acties van de betreffende datum. U kunt ook acties van andere dagen bekijken door de datum 

aan te passen. 

 

 

 

 

  



48 

Uitlenen, innemen, verlengen en reserveren 

Via het uitleenscherm kunt u verschillende handelingen uitvoeren: 

 

 

Uitlenen: U scant de lenerspas, of de scanlijst of u zoekt de leerling op met behulp van de keuzelijst. 

De gegevens van de leerling komen in beeld. 

De cursor verspringt automatisch naar het veld Documentnummer. Nu scant u de barcode van het 

boek. Het is afhankelijk van de gekozen instelling hoe u verder gaat:  

 

1. De cursor blijft staan in het veld Documentnummer. U kan dan een volgend boek uitlenen 

aan dezelfde lener. Voor een volgende lener toetst u ESC. 

2. De cursor gaat na het uitlenen van het boek weer terug naar het lenersveld. Wanneer een 

lener meer dan een boek wil lenen moet u opnieuw de leerlingpas scannen voordat u het 

tweede boek kunt uitlenen. Een snelle methode daarvoor is de toetsencombinatie L-Enter. 

De gegevens van de laatste lener komen dan weer op het scherm te staan. 

Deze instelling voorkomt dat er per ongeluk materialen uitgeleend worden op een verkeerde 

lenerspas.  

 

Wanneer u kiest voor deze 

methode stelt u bij 

Systeemonderhoud | 

Voorkeusinstellingen | 

Uitleeninstellingen in: Steeds een 

boek tegelijk uitlenen. 

 

 

Wanneer u een boek uitleent kunt u ook vooraf een andere retourdatum kiezen. 

Innemen: In het scherm voor innemen staat de cursor in het veld documentnummer. 

Wanneer u het boek scant, verschijnen de leerlinggegevens in beeld. U kunt direct een volgend boek 

innemen.  
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Verlengen: Verlengen | Item gebruikt u wanneer de leerling het boek bij zich heeft. U scant de 

barcode van het boek. 

Verlengen | Lener kunt u gebruiken als een leerling het boek niet bij zich heeft, of meerdere boeken 

wil verlengen. U scant de lenerspas. Er komt een lijst in beeld met alle geleende materialen van de 

lener. Daarin geeft u aan welke items verlengd moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserveren: U scant de lenerspas en zoekt vervolgens de te reserveren titel uit het bestand. 

Wanneer een exemplaar van de gevraagde titel binnenkomt, krijgt u de mededeling dat het boek 

gereserveerd is. U geeft daar aan dat het boek klaargezet kan worden. Op dat moment gaat er een e-

mail naar het e-mailadres van de betreffende lener, indien het e-mailadres in de lenersadministratie 

is opgenomen. Wanneer de lener in de bibliotheek komt en zijn pas scant, verschijnt de mededeling 

dat er een gereserveerd boek klaar staat. 

In het reserveringsbestand kunt u zien welke boeken gereserveerd zijn, en wat de status is. 

Status R: Boek is gereserveerd. 

Status A: Boek is aangekomen en staat klaar. 

 

 

 

 

 

 

 

Hier kunt u de reservering verwijderen of handmatig de status aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer een 

gereserveerd boek toch in de kast staat, kan dit exemplaar hier apart gezet worden voor de lener die 

het gereserveerd heeft.  Het is aan te bevelen om het reserveringsbestand regelmatig te bekijken en 

zo nodig wijzigingen aan te brengen.
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Uitlenen door leerlingen 

Met Aura Junior kunt u ook de leerlingen zelf laten uitlenen en innemen op momenten dat de 

bibliotheek niet bemand is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let op: Wanneer u deze functie wilt gebruiken, kunt u deze activeren in Aura Junior. Er komt dan een 

extra optie Uitlenen/Innemen in de werkbalk bovenin de homepage. Bij onbemand uitlenen wordt 

niet gecontroleerd op eventuele boete en reserveringen!   

  

Door middel van een 

pincode komt de leerling in 

een uitleen/inname scherm. 

 

De pincode kan worden 

ingesteld bij 

systeemonderhoud | Aura 

Onbemand. 
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Het maken van een overzicht van te laat ingeleverde boeken 

Boeken worden aan de leerlingen uitgeleend voor een vooraf ingestelde uitleentermijn. In 

de meeste bibliotheken is dat drie weken. Helaas houdt niet iedere lener zich aan de 

inlevertermijn. Aura Junior heeft daarom een uitgebreide mogelijkheid om hier zicht op te 

houden en om leners er aan te herinneren dat het geleende materiaal weer ingeleverd moet 

worden, en eventueel boete te berekenen voor het te laat inleveren. U vindt deze 

mogelijkheid in de uitleenadministratie onder Rappelleren.  

Om te voorkomen dat boeken veel te laat of in het ergste geval helemaal niet meer terug 

komen is het belangrijk om het rappelleren met een vaste regelmaat uit te voeren. Het 

meest efficiënt is om dit wekelijks op een vaste dag te doen. Op een basisschool wordt er 

meestal niet met boetes gewerkt, en omdat de lijnen kort zijn kan er meestal volstaan 

worden met het maken van een overzichtslijst van leerlingen die nog boeken moeten 

inleveren, waarna de leerkrachten de leerlingen uit hun eigen klas daarop aan kunnen 

spreken. Het maken van een overzichtslijst werkt als volgt: 

• Ga naar Aura Uitleenadministratie | Rappelleren | Rappeloverzicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kies in de keuzelijst voor alle te 

late materialen. 

Alle boeken die te laat zijn 

worden getoond. 

Kies Afdrukken 

Selecteer het rappeloverzicht 

standaardontwerp en kies 

afdrukken. 

Er wordt een PDF gemaakt, 

waar elke klas op een aparte 

pagina getoond wordt. 
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Meten is weten – Statistiek en de Monitor 

Statistische functies 

Uiteraard wilt u weten hoe uw bibliotheek functioneert. Dat kunt zien met behulp van de statistiek-

functie in de Aura Junior uitleenadministratie. U kunt allerlei gegevens bekijken: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kies de gewenste actie. 

Vul de periode in.  

Klik op maak grafiek. 

Wanneer u de gegevens in cijfers 

wilt zien, klikt u op Open tabel. 
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Monitor 

Wanneer u de uitleencijfers van alle aangesloten scholen wilt invoeren in de monitor van dBOS kunt 

u deze met een simpele handeling opvragen via het Aura Junior Dashbord. U kunt in een keer een 

overzicht opvragen van de uitleengegevens van alle scholen. Per school wordt het aantal uitleningen 

weergegeven voor een periode naar keuze. Via de kolom Details ziet u van elke school de verdeling 

van de uitleningen over de jaargroepen. 
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Presenteren met Aura Junior – De homepage 

De opbouw van de homepage 

Met de Aura Junior Homepage Designer kunt u uw eigen Aura Junior startpagina vormgeven. 

De Aura Junior Aura Junior homepage bestaat uit verschillende elementen, zie afbeelding op 

de volgende pagina: 

• De Header: deze kan door Aura Software op verzoek gevuld worden met 

bijvoorbeeld een logo van de organisatie, passend bij de huisstijl. 

• Het keuzemenu: hier vindt u de toegang tot het zoekvenster, waarmee gebruikers 

van de bibliotheek kunnen zoeken in de catalogus via Eenvoudig zoeken of Uitgebreid 

zoeken. Daarnaast kan er via het keuzemenu op thema gezocht worden, themalijsten 

en een website portal aangeboden worden en tot slot kunnen leners via Mijn Aura 

Space toegang krijgen tot hun eigen gegevens.  

• De aanwinsten-carrousel: deze wordt automatisch gevuld met de laatst ingevoerde 

boeken, waarbij in de catalogus het veld Aanwinst op Ja staat. 

• De fotopresentatie: deze kunt u vullen met eigen foto’s. De fotopresentatie kunt u 

naar behoefte activeren of deactiveren. 

• Tegels: u vult de informatietegels met eigen content. Er kunnen tegels toegevoegd of 

verwijderd worden. Aura Software biedt daarnaast ook enkele informatietegels aan 

onderwijsbibliotheken aan, die u via de Aura Tegelcollectie kunt overnemen op uw 

eigen Aura Junior homepage.  

• De Footer: in de footer vermeldt u bijvoorbeeld de openingstijden van de 

bibliotheek. 

 

U kunt de homepage naar eigen inzicht indelen. Bekijk het voorbeeld:  

http://aurajunior.auralibrary.nl/Auraicx.aspx 

 

In samenspraak met Aura Software, kan de Openbare Bibliotheek de opmaak van de Aura 

Junior homepage eenmalig vastleggen voor alle op te leveren Aura Junior sites aan de 

scholen. Het format wordt vastgelegd op de Aura Junior mastersite. Aura Software kopieert 

dit format naar alle Aura Junior schoolsites. Na oplevering van Aura Junior kan deze default 

Aura Junior homepage natuurlijk worden aangepast. 

 

http://aurajunior.auralibrary.nl/Auraicx.aspx
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Footer 

Zelfgemaakte tegel 

Dynamische tegel 
tegel 

Tegel uit collectie 

Aanwinstencarrousel 

Keuzemenu 

Header 
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Het maken van de instellingen voor de homepage 

Voordat u de Aura Junior Aura Junior homepage gaat vullen, kunt u bij Systeemonderhoud 

instellen welke onderdelen en functies u aan wilt bieden aan de gebruiker: 

• Moet de gebruiker inloggen om de catalogus te kunnen raadplegen? 

• Welke menuopties wilt u aanbieden, bijv. ontdekken, websites, etc.? 

• Welke velden zijn standaard aangevinkt bij eenvoudig zoeken? 

• Kan de gebruiker een eigen account aanmaken? 

• Kan de gebruiker verlengen, reserveren of reviews plaatsen? 

• Hoe vaak kan de gebruiker verlengen? 

• Etc. 
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Het vullen van de tegels 

Het inrichten van de homepage doet u met behulp van de menuoptie Systeemonderhoud | 

Homepagedesigner. 

 

 
 

U kunt de tegels op verschillende manieren vullen: 

• U vult de tegels met eigen tekst, al dan niet voorzien van een eigen gekozen 

afbeelding. Deze tegels kunt u gebruiken voor het doen van mededelingen, 

aankondigingen etc. 

• U maakt gebruik van de tegels uit de Aura Tegelcollectie. Hier vindt u een aantal 

tegels voor veel gebruikte producten en evenementen in de bibliotheeksector, denk 

aan tegels voor de databanken, voor verwijzingen naar diensten van de Openbare 

Bibliotheek zoals luisterboeken en e-books etc. 

• U maakt gebruik van de zogenaamde dynamische tegels, waarmee u een actueel 

facet van uw eigen mediatheek onder de aandacht kunt brengen, zoals het boek van 

de maand, reviews van leerlingen, uitleningen top-X etc. 

• U kunt de zichtbaarheid van de tegels instellen. Deze functie kunt u bijvoorbeeld 

gebruiken voor terugkerende mededelingen, zoals vakanties, afwijkende 

openingstijden etc.  
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Tegels toevoegen 

• Een tegel met eigen tekst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Een afbeelding toevoegen: 

In een tegel kunt u een afbeelding toevoegen. Als u een afbeelding in een tegel wilt plaatsen, 

mag deze maximaal 344 of 388 pixels breed zijn: 344 pixels voor afbeelding met wit rand,  

388 pixels voor afbeelding tegen de kantlijn. Is de afbeelding breder, dan wordt slechts een 

deel getoond. Afbeeldingen op maat maken kan bijv. via Paint of Paint 3D. Sla de op maat 

gemaakte afbeelding op in uw computer. Klik op het afbeeldingspictogram en uploadt de 

afbeelding. Tip: sluit af met een witregel onder de afbeelding voor een mooier resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voeg een nieuwe tegel toe. 

Vul de titel in bij koptekst. 

Kies in welke kolom u de tegel 

wilt hebben, en op welke 

positie (Volgorde) binnen de 

kolom. 

Vul het tekstvak en bekijk het 

resultaat met de preview. 

Tip: voeg met Shift-Enter een 

witregel in na de tekst. 
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• Een tegel uit de Aura Tegelcollectie 

Aura Software heeft enkele kant-en-klare tegels gemaakt voor veel gebruikte toepassingen, 

bijvoorbeeld voor de jeugdbieb.nl of de luisterboeken van de Openbare Bibliotheek. U kunt 

deze makkelijk toevoegen, en daarna eventueel de tekst in de tegel aanpassen.  

 

In de Aura Tegelcollectie vindt u ook tegels voor de verschillende leesbevorderingscampagnes, zoals 

de Kinderboekenweek en de Jonge Jury. Zo kunt u aansluiten bij de actualiteit. 
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• Een dynamische tegel uit de Aura Tegelcollectie 

De kant-en-klare tegels in de Aura Tegelcollectie bevatten ook tegels voor een top-10 of 

een boek van de maand. Wanneer u een van deze tegels  toevoegt op uw homepage 

moeten daar instellingen voor gemaakt worden. Via de knop Instellingen komt u in het 

menu waar de instellingen voor de tegels gemaakt kunnen worden. Hier kunt u ook de 

tekstkleur en achtergrondkleur van de tegelkopjes aanpassen, zodat u kunt aansluiten bij 

de huisstijl van uw school. 
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Zoeken via de homepage 

In de menubalk van de homepage kunnen de gebruikers van de bibliotheek zoeken in de collectie. 

Via de menubalk komt u standaard terecht in het Eenvoudig Zoeken scherm.  

 

 

 

Er kan ook een standaard tegel uit de Aura Tegelcollectie 

toegevoegd worden op de homepage om de zoekfunctie iets 

duidelijker in beeld te brengen. 

 

 

Zoeken in de catalogus van de Openbare 
Bibliotheek en in de e-book collectie 

Via Eenvoudig Zoeken, kunnen de leerlingen in de schoolcatalogus zoeken en tegelijkertijd in de 

catalogus van de plaatselijke openbare bibliotheek en in de e-book collectie van bibliotheek.nl. Het 

zoekresultaat in Aura Junior wordt getoond in drie tabbladen; het eerste tabblad toont de gevonden 

materialen in de schoolcatalogus, het tweede tabblad die van de gevonden titels in de Openbare 

Bibliotheek en het derde tabblad toont de gevonden e-books. Vanuit het zoekresultaat kunnen de 

leerlingen direct doorschakelen naar de reserveringspagina van de Openbare Bibliotheek en (indien 

lid) de materialen daar reserveren / het e-book downloaden.  

 

Voor 

activatie 

van de 

koppeling 

tussen de Aura Junior catalogus met die van de Openbare Bibliotheek kunt u via helpdesk@aura.nl 

doorgeven met welke Openbare Bibliotheekcatalogus u een koppeling wenst.   

Vanuit dit zoekscherm kunt u 

naar uitgebreid zoeken, zodat 

u ook in andere velden kunt 

zoeken en gebruik kunt 

maken van de keuzelijsten. 

mailto:helpdesk@aura.nl
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Themalijsten 

In de keuzemenu-balk op de homepage vindt u de optie Ontdekken. Daarmee kunnen de 

leerlingen zoeken naar boeken over onderwerpen die ze interessant vinden. Het aanbod 

binnen een thema wordt automatisch gegenereerd uit uw collectie op grond van 

trefwoorden, woorden uit de vrije tekst en titelwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast kunt u ook zelf themalijsten maken, waarmee u bijvoorbeeld kunt aansluiten bij 

projecten op school. De themalijsten worden in carrouselvorm gepresenteerd. 
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Zelf themalijsten maken 

• Ga naar Aura Catalogus | Themalijsten | Beheer themalijsten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga daarna naar uitgebreid zoeken en zoek naar materiaal over het gewenste thema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op een vergelijkbare manier kunt u ook  

aanwinstenlijsten maken. 

  

Ga naar Beheer themalijsten en 

maak een nieuwe lijst aan met een 

door u gekozen titel. 

Selecteer de bruikbare titels 

en klik op Voeg toe aan 

themalijst. 

Selecteer de lijst met de 

juiste titel en voeg de 

geselecteerde titels toe 
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Websites in Aura Junior 

Een van de doelen van een bibliotheek is het aanbieden van kwalitatief goede en betrouwbare 

informatie. Dat kan in boekvorm, maar er zijn ook talloze websites waarop deze informatie gevonden 

kan worden. Aura Junior biedt de mogelijkheid om op de homepage een portaal aan te bieden 

waarin u bruikbare websites kunt opnemen. 

U kunt zelf thema’s aanmaken en daar relevante websites onder opnemen. U kunt zowel de 

themategels als de tegels met de websites, van een afbeelding voorzien. 

 

 

Het vullen van de tegels doet u via 

Catalogus | Bestandsbeheer 

|Websites.  
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Maak als eerste de onderwerptegels aan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voeg nu de websites toe bij het thema: 

   

Klik op Nieuw.  

Vul de gevraagde gegevens in. 

Bepaal de volgorde. 

Klik op Nieuw.  

Vul de gevraagde gegevens in. 

Kopieer en plak de URL. 

Bepaal de volgorde. 



66 

Koppel tot slot de afbeeldingen  

 

 

Tip: Houd er rekening mee dat op de meeste afbeeldingen op internet auteursrecht rust. 

Mooie rechten vrije afbeeldingen vindt u bij https://pixabay.com/nl/. 

 

 

 

 

 

 

Zoek een geschikte afbeelding. 

Maak de afbeelding vierkant en sla 

deze op in uw eigen computer. 

Zoek de afbeelding op met bladeren 

en upload deze. 

 

De afbeelding verschijnt in het 

venster. 

Selecteer de gewenste afbeelding en 

bevestig met OK 

 

https://pixabay.com/nl/

