
Inloggen op Bibliotheek Venlo, de Wise app en de online bibliotheek  

 

Wil je direct bij de Online Bibliotheek inloggen, ga dan meteen naar het kopje Online Bibliotheek 
hieronder. Dat kan alleen als je een werkend wachtwoord hebt, dat je ook gebruikt bij het inloggen 
op de website van de Bibliotheek Venlo. Heb je geen werkend wachtwoord of ben je het vergeten? 
Begin dan daarmee. Kijk daarvoor onder het kopje De Bibliotheek Venlo. 
 
De Bibliotheek Venlo 
Ga naar 'mijn menu' bovenaan rechts op de pagina op de homepage van bibliotheekvenlo.nl en vraag 
een nieuw wachtwoord aan. De link hiervoor komt binnen op je schoolmail (…@ogvo.nl). Volg de 
stappen, zoals ze in de mail staan! 
 
Je kunt het beste een wachtwoord laten genereren, dan krijg je namelijk een (tweede) mail met 
daarin je gebruikersnaam en je wachtwoord en kun je dit kopiëren en plakken. Je kunt dan ook 
meteen je chromebook je gebruikersnaam en wachtwoord laten onthouden. Zo kun je in ieder geval 
geen typfouten maken. 
 
Je kunt er ook zelf een wachtwoord verzinnen. Dit wachtwoord moet bestaan uit minimaal een 
hoofdletter, een kleine letter, een teken en een cijfer én minimaal 8 tekens lang zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan: Welkom123! of Voetbal@vvv03. 
  
Kies iets wat je makkelijk kunt onthouden. Je wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als je 
gebruikersnaam. Ook niet grotendeels. Je kunt dan inloggen met je gebruikersnaam en je nieuwe 
wachtwoord. 
 
Als je te vaak probeert en het lukt niet, dan wordt je account 24 uur geblokkeerd. Dan dus even de 
volgende dag opnieuw proberen. 
 
Jouw gebruikersnaam is de (eerste 6 letters van de) voornaam+geboortedag/maand, bijvoorbeeld 
tessa2502 of harry0912. Heet je Antoinette, dan zijn het dus alleen de eerste 6 letters, dus 
antoin2311 bijvoorbeeld. Er worden geen hoofdletters of leestekens gebruikt in de 
gebruikersnamen! 
 
 
Wise app 
Met de inloggegevens van de Bibliotheek Venlo kun je ook inloggen op de Wise app. In deze app kun 
je heel eenvoudig boeken opzoeken in de catalogus en reserveren. Ook kun je heel makkelijk zien 
welke boeken je thuis hebt, welke je al een keer geleend hebt en meer.  
 
 
Online Bibliotheek 
Vervolgens kun je met je (nieuwe werkende) wachtwoord van de Bibliotheek Venlo ook inloggen bij 
de onlinebibliotheek (www.onlinebibliotheek.nl) met je pasnummer als gebruikersnaam. Je 
pasnummer begint altijd met 2770000… en staat op je pasje. 
 
Als je eenmaal ingelogd bent, kun je je gebruikersnaam veranderen. Mocht het niet lukken om in te 
loggen (een enkele keer staat er iets niet goed in ons systeem), mag je mij een mail sturen op 
tgeurts@bibliotheekvenlo.nl. Vermeld dan even wat het probleem is en zet je pasnummer er ook 
even bij. 
 

http://www.onlinebibliotheek.nl/
mailto:tgeurts@bibliotheekvenlo.nl


Registreren bij de online bibliotheek 
Als je bent ingelogd in de online bibliotheek, moet je je nog een keer apart registreren om ook 
daadwerkelijk e-books te kunnen lenen. klik rechtsboven in het scherm onder 'Welkom' op 'Mijn 
Profiel'. Klik vervolgens op 'E-books lenen? Registreer je!'. 
 
Klik nu op de knop 'Registreer' en vul je e-mailadres in. Dit moet een e-mailadres zijn dat nog niet bij 
ons bekend is (niet je schoolmail dus!). Klik vervolgens op de link in de e-mail die je van de online 
bibliotheek ontvangt om je e-mailadres te bevestigen. Vul daarna in het registratiescherm de 
gevraagde gegevens verder in en klik op 'Verstuur'. Nu kun je e-books lenen bij de online Bibliotheek. 
 
Is je e-mailadres al gekoppeld aan een ander account en wil je dit ontkoppelen? Neem dan contact 
op met de online bibliotheek via het contactformulier 
(https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/contact/inloggen.html) 
 
LET OP: Om je te registreren voor het lenen van e-books, moet je de gebruiksvoorwaarden 
accepteren, anders gebeurt er niets. De online bibliotheek hecht veel waarde aan privacy en ze zullen 
jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen en beveiligen. 

https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/contact/inloggen.html

