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Probleemoplossingen MediatheekWise 
 
Wat te doen als… 
 
Je wachtwoord wordt geweigerd/niet geaccepteerd? 
Lukt het niet een goed wachtwoord aan te maken? Krijg je steeds een foutmelding? Kies dan iets heel 
simpels, zoals ‘Voetbal123!‘ Of ‘Welkom999!’. Je wachtwoord moet een hoofdletter, kleine letter, 
cijfer en leesteken bevatten en minimaal 8 tekens lang zijn. 
 
Je mailadres niet wordt herkend? 
Dan heb je waarschijnlijk nog een ‘privépas’ en/of er staat een oud/fout mailadres is ons systeem. 
Wil je dit veranderen in je schoolmail, zodat je zelf kunt inloggen en je dingen kunt regelen, dan stuur 
Tessa een mail (tgeurts@bibliotheekvenlo.nl) met de vraag je mailadres aan te passen – vermeld 
hierbij wat het juiste mailadres is! 
 
Je niet weet wat je gebruikersnaam is? 
Je gebruikersnaam is je voornaamddmm. Heb je een hele lange voornaam, dan zijn het alleen de 
eerste 6 letters van je naam. Ddmm staat voor je geboortedag en –maand. Bijvoorbeeld Truus2607. 
Er worden geen leestekens geaccepteerd in gebruikersnamen, dus Miró wordt bijvoorbeeld Miro. 

 
Je ingelogd bent, maar ziet geen menu? 
Dan is er ‘aan de achterkant’ van de website iets fout gegaan. Log een keer uit en weer in, dan zou 
het opgelost moeten zijn. Misschien moet je dit een paar keer doen. Zorg er voor dat je in ieder geval 
de website van de Bibliotheek Venlo zelf gesloten hebt en alleen de website van MediatheekWise 
open hebt staan. 
 
Je ingelogd bent, maar als je wil reserveren is je school als afhaallocatie geen optie. 
Ook dan is er ‘aan de achterkant’ van de website iets fout gegaan. Log een keer uit en weer in, dan 
zou het opgelost moeten zijn. Misschien moet je dit een paar keer doen. Zorg er voor dat je in ieder 
geval de website van de Bibliotheek Venlo zelf gesloten hebt en alleen de website van 
MediatheekWise open hebt staan. 
 
Je op een titel klikt, maar dan staat er: geen exemplaren aanwezig in deze vestiging. 
Klik dan op ‘Klik hier voor exemplaren in andere vestigingen’ onderaan de pagina. In eerste instantie 
zoekt MediatheekWise namelijk binnen de school. Die boeken staan echter niet in het systeem!  
 
Je hebt een paar keer geprobeerd in te loggen met een wachtwoord wat (blijkbaar) niet klopt. Nu 
weet je zeker dat je het goede wachtwoord hebt, maar kom je er nog niet in. 
Waarschijnlijk heb je te vaak het verkeerde wachtwoord ingevoerd. Je account 24 uur geblokkeerd. 
Even geduld dus en morgen weer opnieuw proberen. Lukt het dan nog steeds niet, vraag dan weer 
opnieuw een wachtwoord aan via het stappenplan. Lukt het dan nóg niet, dan mail Tessa even 
(tgeurts@bibliotheekvenlo.nl)  
 
Je een wit scherm met een foutmelding krijgt als je probeert in te loggen met de nieuwe 
gebruikersnaam en wachtwoord? 
Dit gebeurt af en toe, zonder (duidelijke) reden… Vraag nogmaals een nieuw wachtwoord aan en 
probeer opnieuw in te loggen. Waarschijnlijk werkt het nu wel. 
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Je na de eerste keer inloggen geen naam te zien krijgt, maar alleen ‘Menu van’? 
Log uit en weer in… 
 

Let op! Een tip nog:  

als je een boek niet kunt reserveren in mediatheekwise omdat deze doorverwijst naar de 
website van de (jeugd)Bibliotheek, dan moet je de titel die je zoekt even in de zoekbalk 
intypen in mediatheekwise en rechtstreeks in mediatheekwise reserveren. Het werkt nog 
allemaal niet optimaal, maar er wordt aan gewerkt.  

 


