
Stappenplan WISE 
 

Ter aanvulling op de handleiding ontworpen voor het lessenpakket Ad?Wise!. In tussentijd is er 

namelijk een nieuwe versie van het WISE platform gelanceerd waarop u het leerpad terugvindt om de 

reclamewijsheid van adolescenten te verbeteren. Met andere woorden, in de handleiding zitten 

verouderde sceenshots en de procedure is lichtjes gewijzigd. 

1. Surf naar https://wise.berkeley.edu/ 

▪ Klik in de rechterbovenhoek op register en creëer een teacher account 

▪ Eens dit gebeurd is, kan u in de toekomst op het WISE platform inloggen via ‘sign in’. 

De structuur van uw gebruikersnaam is VoornaamFamilienaam. 

 

 

 

 

2. Waar vind ik het leerpad? 

▪ Wanneer u ingelogd bent, opent uw homepagina 

▪ Klik op ‘Browse WISE Units’ en vervolgens op ‘Community Built’ 

https://wise.berkeley.edu/


▪ Maak een keuze tussen ‘Reclamewijsheid_Individueel_V1’ of ‘Reclamewijsheid_ 

Samenwerken_V1’ (inhoudelijk geen verschil tussen beide leerpaden, maar wel 

ander woordgebruik, bv. ‘je’ en ‘jullie’) 

 

▪ Het volgende scherm verschijnt, u kan Ad?Wise! nu in preview bekijken of/en een 

‘class run’ opzetten 

 
 

▪ Bij het opzetten van een ‘class run’ (= het project klaarzetten om het samen met uw 

leerlingen te doorlopen, verschijnt het volgende scherm.  

o Choose periode: 1 aanduiden 

o Only 1 student versus 1-3 students (hier aanvinken afhankelijk van de keuze die 

u eerder maakte bij het selecteren van het leerpad individueel/samenwerken) 

 

 



o Na ‘create run’ verkrijgt u onderstaand scherm met een toegangscode die u later 

aan uw leerlingen moet mededelen opdat ze tijdens de les toegang kunnen 

krijgen tot het project 

 
 

3. Het aanmaken van student accounts 

▪ Vergelijkbaar met het aanmaken van een teacher account, klik rechtsboven op 

‘register’ en klik op ‘student’. De structuur van een gebruikersnaam voor een leerling 

is VoornaamEerstelettervanfamilienaamGeboortemaandGeboortedag, bv. 
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▪ Wanneer de leerling ingelogd is, dan dient hij/zij te klikken op ‘Add Unit’. Nu heeft de 

leerling de toegangscode nodig die u in de vorige stap verkregen hebt, in dit geval 

‘Camel877’ (opgelet, elke klas heeft een unieke toegangscode) 

 

 

 

 



▪ Als de leerling nu op ‘Add’ klikt, komt hij/zij op het scherm hieronder.  

 

▪ Als u ervoor gekozen heeft om de leerlingen te laten samenwerken, dan kunnen de 

leerlingen in de volgende stap een klasgenoot toevoegen. Elke leerling heeft dus een 

account nodig. Om tijd te besparen, kan u ervoor kiezen om de leerlingaccounts 

vooraf zelf aan te maken.  

 

▪ De leerlingen kunnen aan de slag gaan. 

 


