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Wifi instellen op je eigen laptop 
 

1. Zoek je wifi MAC-adres op in jouw eigen toestel. Je kan dit adres vinden door op de 

Windows-toets te klikken en cmd in te typen. Je kan nu de ‘Opdrachtpromt’ 

(commandline) app openen. 

 

 

 

2. Er verschijnt een nieuw scherm. Geef daarin de opdracht ipconfig /all  

 

3. Je krijgt een lijst met alle netwerkadapters die aanwezig zijn in het toestel. Zoek naar 

de netwerkadapter: Wireless Lan adapter Wifi: 

 

Let op: bij meerdere adapters, is het de adapter zonder cijfer. 

 

4. Noteer het Physical address. Dat heb je nodig om te registreren in het StudNet. 
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5. Open nu je Smartschoolaccount in een webbrowser. In de linkerkolom staat het icoon 

StudNet. Klik op dat icoon. 

 

 

 

6. Een nieuw venster opent zich. Er wordt nogmaals gevraagd om in te loggen. Indien 

het de eerste keer is dat je gebruikmaakt van StudNet, zal je ook een goedkeuring 

moeten geven om de applicatie te gebruiken. Klik op ‘toestaan’. 
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7. Je krijgt de startpagina van StudNet te zien. Hoe de startpagina eruitziet, hangt af 

van welke modules er voor jou actief zijn. In de rechterbovenhoek staat ‘Aangemeld 

als naam’. Daar mag je op klikken. Vervolgens worden jouw profielgegevens getoond. 

 

 

 

8. In jouw profiel kan je het MAC-adres van jouw laptop invullen. Dit adres bestaat 

altijd uit 12 cijfers of letters tussen A en F. Je geeft de 12 karakters in zonder de 

scheidingstekens. Bij een geldig MAC-adres wordt de knop ‘update’ beschikbaar. Als 

je op die knop klikt, wordt het toestel geregistreerd. 

 

Vanaf nu kan je met je toestel verbinding maken met het wifi netwerk 

Wifi_leerlingen. Het wachtwoord (WPA2) is DBHaacht20. 

 

Wifi verwijderen op je eigen laptop 
 

Maak het MAC-adres in jouw profiel leeg. Van zodra je op ‘update’ hebt geklikt, heeft 

het toestel geen toegang meer tot het wifinetwerk. 


