Snelstartgids
Een profiel aanmaken in Wikiwijs
Met behulp van deze Snelstartgids leer je een profiel aan te maken in Wikiwijs.
Het aanmaken van een profiel in Wikiwijs bestaat uit twee stappen:
1.

2.

Het aanmaken van een Entree account.
Entree is een dienst van Kennisnet die ervoor zorgt dat je slechts één keer hoeft aan te
melden bij het raadplegen van digitaal leermateriaal dat aangesloten is bij Entree. Met
een Entree account vergemakkelijk je het inloggen voor allerlei onderwijswebsites,
waaronder Wikiwijs.
Het aanmaken van een Wikiwijs profiel.

Het aanmaken van een Entree account
1.
2.

Ga naar Wikiwijs: wikiwijs.nl
Klik op de tekst Mijn Wikiwijs bovenin het scherm.

Het volgende scherm verschijnt:

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Heb je nog geen Entree account? Klik dan op Nog geen Entree account?
Indien je al een Entree account hebt, ga door naar 10.
Doorloop de 3 stappen die nodig zijn om een Entree account te maken. Je kunt een
persoonlijk account aanmaken.
Stap 1: Vul je gegevens in (naam, e-mailadres, wachtwoord)
Stap 2: Lees de tekst op het scherm en sluit het scherm. Je keert terug naar het
inlogscherm.
Open een nieuw venster in je internetbrowser.
Ga naar je mail en activeer je account door te klikken op de link die je per e-mail is
toegestuurd. Het scherm Stap 3 verschijnt (bevestiging account).
Sluit het venster. Je keert terug naar het inlogscherm van Entree.
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10.

Vul je gegevens in en klik op Inloggen. Het welkomstscherm van Mijn Wikiwijs
verschijnt:

















Menu Mijn Wikiwijs of detailgegevens van Mijn Profiel
Indien je materiaal in Wikiwijs hebt beoordeeld wordt dit automatisch getoond.
Kort overzicht van profielgegevens. Door in de detailgegevens aan te geven of je
deze wilt delen worden ze hier getoond.
Mijn Wikiwijs: overzicht en links wat je in Mijn Wikiwijs kunt beheren.
Zodra een zoekopdracht hebt geplaatst en ervoor kiest deze op te slaan, vind je
deze hier terug.

Het aanmaken van een Wikiwijs profiel
11.
12.
13.
14.
15.
NB.

Klik op Mijn profiel in het menu.
Voer de verplichte gegevens (*) in en geef aan of je het profiel wilt delen. De uitleg
over de verschillende invoervelden wordt op het scherm weergegeven.
Klik op Wijzigingen opslaan. Je krijgt een melding dat de account nog niet geactiveerd
is.
Ga naar je mail en activeer het Wikiwijs-profiel door te klikken op de link die is
toegestuurd.
Keer terug naar Wikiwijs en klik op Wijzigingen opslaan. Je Wikiwijs profiel is
aangemaakt. Je kunt nu ook een foto toevoegen.
Je kunt pas een profiel invullen en opslaan zodra je account geactiveerd is.

Meer informatie over Wikiwijs
Snelstartgids Zoeken
Snelstartgids Delen
Snelstartgids Maken
Bekijk ook de veelgestelde vragen op wikiwijs.nl
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