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Handleiding Two factor authentication 
 

In ESIS is persoonlijke informatie opgeslagen. Hierdoor is aandacht voor informatiebeveiliging en 

privacy belangrijk. Een eenvoudige manier om het beveiligingsniveau van ESIS te verhogen, is two 

factor authentication (2FA) oftewel verificatie in twee stappen. Uw bestuur kan deze 2FA activeren via 

het Koppelingenscherm in ESIS. 

 

 

Wat is two factor authentication? 

Two factor authentication (2FA) is een veiligere manier van inloggen. Het combineert iets wat u weet 

(uw wachtwoord) met iets wat u persoonlijk heeft (uw smartphone). Bij het inloggen worden dus twee 

stappen uitgevoerd. Zo voorkomt u dat iemand met het wachtwoord van iemand anders kan inloggen.  

 

 

Hoe activeert de applicatiebeheerder de two factor authentication voor het bestuur? 

Als applicatiebeheerder van het bestuur kunt u via Inrichten > Bestuur- School-Vestigingen, stap 

Bestuur, de 2FA activeren voor alle gebruikers binnen uw bestuur. Daarbij kan de keuze worden 

gemaakt tussen Optioneel of Verplicht gebruik van 2FA. Zoals de woorden al impliceren, kan de 

gebruiker bij Optioneel gebruik van 2FA zelf kiezen of hij/zij wel of niet met de extra stap inlogt in 

ESIS.  
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Standaard staat 2FA actief en daarmee ook 2FA verplicht op Nee. Wilt u met uw bestuur gebruik 

maken van de two factor authentication, dan zet u 2FA actief op Ja. Daarna kunt u de keuze maken of 

alle gebruikers verplicht hiermee gaan werken, of dat deze 2FA een optionele keuze is. In het laatste 

geval kan een gebruiker zelf kiezen om hier wel of niet gebruik van te maken. Indien u 2FA verplicht, 

dient de gebruiker binnen 10 keer inloggen de 2FA te activeren. Hoe zij dat moeten doen, staat in 

volgende paragraaf beschreven. 

 

In de 2FA export – die u kunt maken via Inrichten > Gebruikers en rollen – Gebruikers – ziet u per 

gebruiker of deze 2FA geactiveerd heeft. Indien de gebruiker deze nog niet geactiveerd heeft, kunt u 

in deze export zien hoe vaak de gebruiker de activatie heeft uitgesteld. 

Daarnaast kunt u in het scherm Gebruikers-overzicht per gebruiker direct zien of 2FA geactiveerd is. 

 

 
 

 

Hoe activeert de gebruiker de two factor authentication als deze voor het bestuur is 

geactiveerd? 

De applicatiebeheerder van uw bestuur kan via Inrichten > Bestuur- School-Vestigingen, stap 

Bestuur, de 2FA activeren voor alle gebruikers binnen uw bestuur. Daarbij kan de keuze worden 

gemaakt tussen Optioneel of Verplicht gebruik van 2FA. Zoals de woorden al impliceren, kunt u bij 

Optioneel gebruik van 2FA zelf kiezen of u wel of niet met de extra stap inlogt in ESIS. De keuze is 

dus aan u als gebruiker.  
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Indien is gekozen voor verplicht gebruik, bent u binnen een aantal keren  

inloggen verplicht om met deze extra stap te gaan werken. 

 

 
 

Om 2FA te kunnen gebruiken, dient u in het bezit te zijn van een smartphone. 

ESIS ondersteunt 2 Authenticator-apps: van Google en Microsoft. 
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Hoe koppel ik de Google Authenticator aan mijn ESIS account? 

1. Log in op uw ESIS omgeving door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Klik op 

<Inloggen>. 

2. U ziet één van beide schermen (die hierboven zijn opgenomen). 

3. U klikt op <Nu aanzetten>. 

4. Het volgende scherm wordt getoond: 

 

 
 

5. Download de Google Authenticator-app op je smartphone. 

6. Open de Google Authenticator-app. 

7. Als dit de eerste keer is dat u de Google Authenticator-app gebruikt, klik op <Starten>.  
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8. U kiest streepjescode scannen: 

 

  

 

9. U scant de QR-code die ESIS toont. 

10. Voer in ESIS het controlegetal in dat in uw Google Authenticator-app wordt getoond en klik op 

<bevestigen>. 
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De volgende keer dat u inlogt in ESIS, zal er in uw Google Authenticator-app het controlegetal worden 

getoond dat u dient in te voeren in ESIS. 
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Hoe koppel ik de Microsoft Autenticator aan mijn ESIS account? 

1. Log in op uw ESIS-omgeving door uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Klik op 

<Inloggen>. 

2. U ziet één van beide schermen (die hierboven zijn opgenomen). 

3. U klikt op <Nu aanzetten>. 

4. Het volgende scherm wordt getoond: 

 

 
 

5. Download de Microsoft Authenticator-app op je smartphone. 

6. Open de Microsoft Authenticator-app. 

7. Als dit de eerste keer is dat u de Microsoft Authenticator-app gebruikt, klik op <Account 

toevoegen>.  
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8. Selecteer welk soort account u wilt toevoegen: 

 

 
 

9. Koppel het account door de QR-code die in ESIS getoond wordt, te scannen: 
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10. Voer in ESIS het controlegetal in dat in uw Microsoft Authenticator-app wordt getoond en klik 

op <bevestigen>. 

 

 
 

De volgende keer dat u inlogt in ESIS, zal er in uw Microsoft Authenticator-app het controlegetal 

worden getoond dat u dient in te voeren in ESIS. 
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Hoe deactiveer ik de two factor authentication? 

Mocht u uw smartphone zijn vergeten of u moet een nieuwe koppelen aan uw account, dan kan 2FA 

op 2 manieren (tijdelijk) worden uitgezet. 

 

1. De gebruiker in ESIS met de rol applicatiebeheerder kan voor u de 2FA uitzetten. Hiervoor gaat hij 

naar Inrichten > Gebruikers en Rollen – Gebruikers. 

 

 

  

 

Hier selecteert hij de gebruiker voor wie de 2FA uitgezet dient te worden en klikt op <2FA uitzetten>. 
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Zodra 2FA is uitgezet, kunt u tijdelijk inloggen zonder gebruik te maken van de twee factor 

authenticatie. U logt dus tijdelijk alleen in met uw wachtwoord.  

 

2. Als u een nieuwe smartphone heeft, kunt u zelf de 2FA uitzetten. U moet nog wel inloggen met 

behulp van uw oude smartphone omdat daar automatisch het controlegetal in verschijnt. U gaat 

naar Mijn Menu > Mijn Wachtwoord – 2FA en klikt op <2FA uitzetten>. U kunt nu (tijdelijk) 

inloggen zonder gebruik te maken van de 2FA. 
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