
 
 
 

Multifactor Authenticatie App instellen en inloggen 
 
 

Stappenplan MFA 
Om de App te kunnen gebruiken, moet je de MFA-App op je mobiel installeren.  

1. Installeer de Microsoft Authenticator App 

1. Download voor Android telefoons 

2. Download voor Apple telefoons 

2. Nadat je App op je mobiel hebt gedownload: 

 

3. Als je deze App Icoontje op je mobiel ziet, ga verder.. 

 

Nu gaan we ons via de ROC Site aanmelden: 

4. Ga naar https://aka.ms/mfasetup op je laptop of pc om je MFA te instellen  

5. (zie eerst afbeelding) 

Klik hier op Beveiligingsgegevens en vervolgens klik op +Methode 
toevoegen  

           

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
https://apps.apple.com/nl/app/microsoft-authenticator/id983156458
https://aka.ms/mfasetup


6. (zie eerst afbeelding)  

Kies hier de optie Authenticator-app en klik op Toevoegen 

 

7. Als je de MFA App nog niet hebt gedownload, moet je nu de App op je 
mobiel downladen en installeren. Klik hier op Volgende  ..Volgende tot 
dat je QR-Code ziet! 

 

8. Klik hier op Volgende 



 

9. Er verschijnt een scherm met een QR-code. 
 
Nu gaan we verder met de MFA app op de mobiel 
 

10.  Start de Authenticator-app op je mobiel en druk op Account 
Toevoegen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
11. Maak hier de keuze door Werk of Schoolaccount te kiezen 

 

12.  In de Authenticator-app op je telefoon kies je nu voor QR-CODE 
SCANNEN. Geef daarna toestemming om de camera te gebruiken. 

Nu gaan we weer terug naar de Website om de QR-Code te scannen. 

13. Scan de QR-code.  Zie afbeelding  

 

 

14.  Ga akkoord met Goedkeuringen en toestemming vragen die je via de App 
ontvangt. Als het alles goed gaat, kom je het volgende scherm tegen in je 
App. 



 

15.  Je kunt nu de MFA App gebruiken om je aan te melden m.b.v. je MFA App 
op je mobiel. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16.  Je kunt hier zien of de MFA app installatie gelukt is en actief werkt.  

 

 
Mocht je alsnog vragen hebben, neem contact op met onze 
Servicedesk. Toestel: 3100 
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