
VEILIG INLOGGEN – TWEE FACTOR AUTHENTICATIE (MFA)
Nu we met de apps van M365 op ieder apparaat met een internetverbinding bij onze 
bestanden en informatie kunnen, is het extra belangrijk dat we ons bij het inloggen 
kunnen authentiseren als (externe) Radboud Universiteit medewerker of student. Dit 
doen we met een gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met een tweede 
aanmeldmethode via een mobiele telefoon.  

Wat merk ik er van
• De extra aanmeldmethode wordt gevraagd wanneer je voor het eerst met je nieuwe Radboud 

Universiteit account inlogt bij een app van M365, zoals bijvoorbeeld Teams en OneDrive, maar ook 
Word of Excel.

• Wanneer je bent ingelogd met de extra aanmeldmethode wordt deze op je apparaat (in je internet 
browser) opgeslagen en blijft deze in principe altijd geldig. Zolang je dus met hetzelfde apparaat en 
dezelfde browser blijft werken, kan je de M365 apps openen zonder hiervoor opnieuw in te hoeven 
loggen.

• Wanneer je op een ander apparaat, of in een andere browser inlogt zal er weer opnieuw om een 
tweede aanmeldmethode worden gevraagd.

• De tweede aanmeldmethode geldt ook voor je mobiele apparaten, inclusief de mobiele apps. 
• De tweede aanmeldmethode geldt zowel thuis als op de campus. Ongeacht de locatie of het 

apparaat: wanneer je voor het eerst inlogt met je nieuwe account zal om een tweede 
aanmeldmethode worden gevraagd.



WAT MOET IK DOEN?
• Ga direct na de activatie van je nieuwe account 

naar https://aka.ms/mfasetup om MFA in te stellen. Hiermee voorkom je dat 
je straks een app wilt openen en op een onhandig moment eerst de stappen 
voor aanvullende beveiligingsverificatie door moet lopen. Doe dit via je 
laptop/computer en niet via je telefoon, deze heb je straks voor een andere 
stap nodig. 

• MFA heeft geen invloed op je huidige wachtwoord. Als je je wachtwoord wilt 
laten resetten of aanpassen kan dit op de gebruikelijke manier via 
https://account.ru.nl/PasswordReset/ of via https://account.ru.nl/passwordchange

Inhoud van deze instructie:
• Tweede aanmeldmethode kiezen
• Authenticator app op je telefoon downloaden en instellen
• Authenticator app op je telefoon opnieuw instellen
• Authenticator instellen als tweede aanmeldmethode
• Praktische informatie
• Gekozen aanmeldmethode achteraf aanpassen
• SMS instellen als tweede aanmeldmethode

https://aka.ms/mfasetup
https://account.ru.nl/PasswordReset/
https://account.ru.nl/passwordchange


BEGINSCHERM:

Het volgende menu verschijnt wanneer je voor het eerst inlogt. 
Voer nu jouw e-mailadres in en klik op ‘Volgende’. Je word nu doorverwezen naar een 
inlogpagina van de Radboud. Wanneer je via deze pagina probeert in te loggen verschijnt 
er een pop-up scherm met de mededeling dat er ‘Meer informatie vereist’ is. Klik hier 
weer op ‘Volgende’.

Volgende



AUTHENTICATOR INSTELLEN
Je bent nu doorgestuurd naar 'MFAsetup‘. Er wordt 
gevraagd om je te registreren voor aanvullende 
beveiligingsverificatie via de Microsoft Authenticator.

Om verder te gaan moet je de Microsoft 
Authenticator-app downloaden op je mobiele 
telefoon. Dit wordt in het volgende stukje toegelicht.

Klik op “Volgende” om door te gaan.

Voorkeursoptie:
We adviseren je om hier te kiezen voor de Authenticator app 
als voorkeursoptie. Dit is de meest gebruiksvriendelijke en 
eenvoudigste manier om in te loggen. Indien je niet 
wilt/kunt inloggen via de mobiele app is er een mogelijkheid 
om gebruik te maken van een SMS-verificatie. Dit wordt aan 
het einde van deze handleiding uitgelegd.



MFA – INSTELLEN AUTHENTICATOR-APP

Je bent zojuist doorgestuurd naar het volgende 
scherm. Klik nu weer op “Volgende”. Je wordt 
nu doorgestuurd naar een nieuw scherm met 
een QR-code. 

Om deze code te kunnen scannen heb je de 
authenticator app nodig. Heb je deze al 
geïnstalleerd op je mobiele telefoon, klik dan op 
'Volgende', zo niet, lees dan hieronder hoe je 
deze kan instellen, of hoe je je Radboud 
Universiteit account kan toevoegen als je de app 
voor een andere organisatie gebruikt.



1. Pak je mobiele telefoon.
2. Download op je mobiele telefoon de Microsoft 

Authenticator app in de app store.
3. Wanneer je de app opent zal deze vragen om in te 

loggen, waarbij je kan kiezen om je aan te melden 
met een Microsoft account, of een QR code te 
scannen. 

4. Kies voor de optie Werk- of Schoolaccount. 
5. Kies vervolgens voor de optie “QR-code scannen” 

in het pop-up scherm.

AUTHENTICATOR- APP INSTELLEN (EERSTE GEBRUIK)



Als je de app al gebruikt voor een ander account, kan je het Radboud 
account toevoegen. Dit doe je als volgt:

• Open de authenticator app

• Klik op de drie puntjes

• Kies “Account toevoegen”

• Kies Werk- of schoolaccount

• Scan de QR code die op het scherm staat

• Op je telefoon verschijnt: “Het account is toegevoegd”

AUTHENTICATOR-APP AL IN GEBRUIK (ACCOUNT TOEVOEGEN)



AUTHENTICATOR INSTELLEN

Nu heb je je telefoon nodig om de Microsoft Authenticator-app 
in te stellen. Dit doe je met behulp van de code die je hier op 
het scherm ziet:

1. Scan nu de code die je getoond wordt op het MFA-
instelmenu op je computerscherm. (Authenticator-app 
aanmelden).

2. Vervolgens krijg je op je telefoon een controle melding. 
Accepteer deze zodat je aan de hand van de gescande QR-
code automatisch ingelogd wordt in de Authenticator-app. 
Je computerscherm zal er nu als volgt uit zien (zie 2).



AUTHENTICATOR INSTELLEN VOLTOOID

Goed gedaan! Het volgende scherm komt tevoorschijn. 
Je hebt de Authenticator-app geïnstalleerd. 

Klik nu op “Volgende” om te voltooien.



AUTHENTICATOR INSTELLEN VOLTOOID

De registratie is voltooid. Wanneer je op “Gereed” klikt 
wordt je automatisch doorgestuurd naar de aanmeld-
pagina waar je in kan loggen met je (nieuwe) 
gebruikersnaam.



Mobiele apps
Ook wanneer je op een nieuw apparaat inlogt bij een mobiele Office 
app moet je  een tweede aanmeldmethode gebruiken. Wanneer je de 
Authenticator-app gebruikt hoef je slechts één keer aan te melden en 
geldt dit automatisch ook meteen voor alle andere Office apps. 

Kortom: het aanmelden via de Authenticator-app is meest 
gebruiksvriendelijke en eenvoudigste manier om in te loggen.

Privacy
Het telefoonnummer wat je invoert wordt enkel gebruikt voor 
beveiligingsverificatie en wordt niet op een locatie opgeslagen die 
inzichtelijk is voor andere collega’s. 

PRAKTISCHE INFORMATIE



AANMELDMETHODE ACHTERAF AANPASSEN?
Het is mogelijk om achteraf de gekozen aanmeldmethode nog aan te passen. Klik 
hiervoor op de volgende link: https://mysignins.microsoft.com/security-info

1. Voeg hier een nieuwe aanmeldmethode toe
2. Kies de gewenste nieuwe aanmeldmethode
3. Verwijder of bewerk de huidige aanmeldmethode

https://mysignins.microsoft.com/security-info


SMS ALS TWEEDE AANMELDMETHODE
Wanneer je de Microsoft Authenticator-app niet kan of 
wil gebruiken, kies je voor de methode “Ik wil een 
andere methode instellen”.

De methode maakt gebruik van extra verificatie via 
een SMS bericht op het door jou gegeven mobiele 
nummer.

Selecteer de optie “Telefoon” in het keuzemenu (zie 2) 
en klik dan op “Volgende” om door te gaan.



TELEFOONNUMMER INSTELLEN
1. Kies het land waar jouw telefoonnummer 

geregistreerd is.
2. Voer je telefoonnummer hier in. Let erop dat de 

landcode al automatisch ingevuld is.
3. Klik nu op “Volgende” om verder te gaan.



TELEFOONNUMMER BEVESTIGD –

CODE VERSTUURD
Wanneer je het juiste telefoonnummer opgegeven 
hebt ontvang je binnen enkele ogenblikken een SMS 
bericht met een bevestigingscode. Vul deze in op het 
scherm.

Klik nu op “Volgende” om te voltooien.



TELEFOONNUMMER BEVESTIGD –

VOLTOOID
Goed gedaan! Het volgende scherm komt tevoorschijn. 
Je hebt de Authenticator via SMS op je mobiele 
telefoon ingesteld.

Klik nu op “Volgende” om te voltooien.

Het volgende scherm heeft kort overzicht in je 
ingestelde actie. Klik nu op “Gereed” om doorgestuurd 
te worden naar de inlogpagina.



VRAGEN OVER VEILIG INLOGGEN (MFA)?

Neem dan contact op met de Helpdesk

De ICT Helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.
Telefoon: (024 - 36) 22222
E-mail: icthelpdesk@ru.nl
Webformulier: ICT Helpdeskformulier

mailto:icthelpdesk@ru.nl
https://www.ru.nl/ict/medewerkers/ict-ondersteuning/ict-helpdesk/ict-helpdeskformulier/

