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de vraag

Waarin verschilt bios3 van bios2?
lynn Moerenhout, Vlaamse overheid

Sinds 1995 beschikt de Vlaamse overheid over digitale 
werkings cijfers van openbare bibliotheken dankzij het 
Bibliotheek Informatie- en OpvolgingsSysteem, kortweg 
Bios. Evoluties in de bibliotheeksector maakten een ver-
nieuwing van het systeem noodzakelijk en in 2006 werd 
overgestapt naar Bios2. Begin 2015 kwam er opnieuw 
een update: Bios3.

De ontwikkeling van Bios3 gebeurde in 
samenspraak met de sector. Een werkgroep 
(bestaande uit bibliothecarissen en verte-
genwoordigers van de provinciale diensten 
Streekgericht Bibliotheekbeleid, Bibnet en 
LOCUS) stelde een nieuwe gegevensset samen 
en deed suggesties voor nieuwe functionali-
teiten. Daarnaast houdt Bios3 rekening met 
nieuwe wetgeving. Er wordt gefocust op de 
Vlaamse beleidsprioriteiten uit het decreet 
Lokaal Cultuurbeleid en omwille van het nieuwe 
Koninklijk Besluit op de Leenvergoeding wordt 
het aantal uitleningen en het aantal verlengin-
gen van materialen voortaan apart geregis-
treerd.

WAT IS NIEUW IN DE APPlICATIE?
Het luik Adresgegevens uit Bios2 wordt in Bios3 
opgenomen onder Bibliotheekgegevens, waar 
alle actuele informatie van de bib wordt bijge-
houden. Belangrijk is het up-to-date houden 
van het adres en de openingstijden omdat deze 
gegevens vanuit Bios3 doorstromen naar onder 
meer Bibliotheekportalen. De Jaargegevens 
beschrijven de situatie van het voorbije werk-
jaar voor personeel, collectie en gebruik, wer-
king en financiën. Ze moeten jaarlijks voor 1 mei 
door de bibliotheek worden ingevuld.

Heel wat items die in de bibliotheekwerking 
op het achterplan raakten, worden niet meer 
opgevraagd en enkele elementen werden her-
vormd om de relevantie ervan te verhogen. Een 
van de nieuwigheden in Bios3 zijn de uitge-
breide cijfers over de digitale toepassingen. Het 
merendeel van deze cijfers wordt aangeleverd 
door Bibnet en moeten de bibliotheken dus niet 
zelf ingeven.

Daarnaast werd de rubriek Activiteiten uitge-
breid om de diversiteit aan bibliotheekactivi-
teiten in kaart te brengen. In de werkgroep 
werd aangegeven dat bibliotheken hun acti-
viteiten organiseren vanuit duidelijke doelstel-
lingen, die in het bibliotheek- of gemeentelijk 
beleid worden bepaald. Gezien veel van die 

activiteiten georganiseerd 
worden met het oog op 
de doelgroepenwerking 
van de bib, werd ook dat 
aspect toegevoegd. Ook 
het ruime netwerk aan 
partners zullen we via de 
registratie van activiteiten 
kunnen schetsen. Verder 
werd servicepunt als een 
nieuw type locatie toege-
voegd, naast hoofdbiblio-
theek en bedieningspunt, 
zodat bibliotheken gerich-
ter kunnen communiceren 
over hun diensten. 

SlIMME AANPASSINgEN 
Ook het gebruiksgemak van de nieuwe Bios-
website is verbeterd. In Bios3 kunnen meer-
dere gebruikers per bib gegevens invoeren. 
Gebruikers kunnen zelf hun wachtwoord en 
e-mailadres beheren.

Om de werklast te verminderen, worden diverse 
gegevens die beschikbaar zijn in andere data-
banken, zoals collectiegegevens, automatisch 
ingeladen. Verder kan men tijdens het invullen 
van de jaargegevens tegelijkertijd de gegevens 
van het vorig werkjaar bekijken. Een andere 
nieuwe functie zijn de automatische controles 
die gebeuren tijdens het invoeren van gege-
vens. Het systeem geeft de gebruiker directe 
feedback aan de hand van fouten en meldingen. 
Een verplicht gegeven dat nog niet werd inge-
vuld is een voorbeeld van een fout. Een mel-
ding is dan weer een vermoeden van een fout 
(bijv. een opvallende stijging van een gegeven).

De systematisch ontsloten bibliotheekgege-
vens bespannen een periode van twintig jaar. 
Dit historisch overzicht levert zowel de Vlaamse 
overheid als de lokale besturen een schat aan 
informatie die onontbeerlijk is voor de uitvoe-
ring en evaluatie van een degelijk lokaal cul-
tuurbeleid. 




