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Interactieve handleiding voor het wijzigen van het wachtwoord behorend bij je HvA-ID. Beantwoord de onderstaande vragen en voer vervolgens de getoonde instructies uit.
De meest recente versie van deze handleiding vind je op mijnhva.nl onder lemma HvA-ID op de A-Z pagina's.
Ben je op een HvA locatie?
Wat is je relatie met de HvA?
Welk type werkplek gebruik je?
Wel operating systeem gebruik je?
Gebruik je HvA-webdiensten op je smartphone of tablet?
Ben je ingelogd via eduroam of het HvA draadloos netwerk?
Gebruik je de Junos Pulse NIW-VPN verbinding?
Gebruik je de Windows Credential Manager?
Welke internet browser gebruik je?
Zet al je smartphones en tablets op vliegtuigstandAndroid• Druk de aan/uit-schakelaar even in en kies Vliegtuigstand.• Vliegtuigstand aanzetten.iPhone/iPad• Instellingen > Vliegtuigmodus > Aan.
Verwijder HvA-printers op je Mac
• Open System Preferences.
• Open Printers & Scanners.• Selecteer de HvA-printers.
• Verwijder de HvA-printers door op het minteken te klikken. 
• Geef je Mac-wachtwoord op om deze actie uit te voeren.
 
Controleer of je gebruik maakt van de Junos Pulse NIW-VPN verbinding•  Controleer rechts in de balk onderaan of het Pulse Secure icoon zichtbaar is.   Als dit icoon niet zichtbaar is, klik dan eerst op Show hidden icons en controleer nogmaals.
Verbreek de verbinding met NIW-VPN
• Klik rechts in de balk onderaan het scherm op het Pulse Secure/NIW-VPN-icoon en verbreek de verbinding.  Als dit icoon niet zichtbaar is, klik dan eerst op Show hidden icons. 
Verbreek de verbinding met NIW-VPN
• Klik rechts in de balk bovenaan het scherm op het Junos Pulse/NIW-VPN-icoon en verbreek de verbinding.
Verbreek de verbinding met NIW-VPN• Schakel de draadloze verbinding (WiFi) uit.  Gebruik hiervoor de fysieke knop of een combinatie van de Fn- en de daarvoor bestemde functietoets.• Start je laptop opnieuw op.  • Log in met je HvA-ID.• Schakel de draadloze verbinding weer in op dezelfde manier als je hem hebt uitgeschakeld.• De NIW-VPN software van Pulse Secure vraagt nu om een wachtwoord.  Negeer dit en vul geen wachtwoord in. Ook als het venster steeds terugkomt blijf je dit negeren.
Wijzig wachtwoord• Sluit alle programma's behalve je internetbrowser en Acrobat Reader, zodat je de instructies nog kunt lezen.• Open in een nieuw browservenster de pagina id.medewerker.hva.nl• Log in met je huidige wachtwoord.• Kies Wachtwoord wijzigen.• Wijzig je wachtwoord.• Log uit.
Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden:- Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de tien wachtwoorden die je hiervoor hebt gekozen.- Bevat geen inlognaam, e-mailadres, achternaam of roepnaam- Bevat geen spaties- Bevat tenminste 8 tekens- Bevat tenminste 1 speciaal teken- Bevat tenminste 1 cijfer- Bevat tenminste 1 kleine letter- Bevat tenminste 1 hoofdletter
Het gewijzigde wachtwoord wordt automatisch doorgegeven aan alle HvA-webdiensten, zoals HvA-mail, -agenda en eduroam.
Wijzig wachtwoord• Sluit alle programma's behalve je internetbrowser en Acrobat Reader, zodat je de instructies nog kunt lezen.• Open in een nieuw browservenster de pagina id.student.hva.nl• Log in met je huidige wachtwoord.• Kies Wachtwoord wijzigen.• Wijzig je wachtwoord.• Log uit.
Het wachtwoord moet voldoen aan de volgende voorwaarden:- Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de tien wachtwoorden die je hiervoor hebt gekozen.- Bevat geen inlognaam, e-mailadres, achternaam of roepnaam- Bevat geen spaties- Bevat tenminste 8 tekens- Bevat tenminste 1 speciaal teken- Bevat tenminste 1 cijfer- Bevat tenminste 1 kleine letter- Bevat tenminste 1 hoofdletter
Het gewijzigde wachtwoord wordt automatisch doorgegeven aan alle HvA-webdiensten, zoals HvA-mail, -agenda en eduroam.
Controleer of je gebruik maakt van de Windows Credential Manager• Lees de handleiding om te controleren of je de Credential Manager gebruikt.
Wijzig de Windows Credential ManagerAls je de Windows Credential Manager gebruikt, moeten ook daar de wijzigingen worden doorgevoerd.  • Controleer met de handleiding 'Wachtwoorden aanpassen' in Credential Manager of je Credential Manager gebruikt.• Zo ja, volg de verdere instructies in de handleiding en voer de wijzigingen door.
Herstart je computer• Op een zelfsupport of eigen computer wordt het Windows-wachtwoord niet aangepast. Je blijft dus inloggen met dezelfde gegevens als voorheen.
Maak verbinding met NIW-VPN
• Activeer het venster waarin de NIW-VPN-verbinding om je wachtwoord vraagt.• Geef je HvA-ID met het nieuwe wachtwoord op.
Maak verbinding met NIW-VPN• Klik linksonder in het scherm op de Windows-startknop.• Kies All Programs > Juniper Networks > Pulse Secure > Pulse Secure.• Maak via NIW-VPN verbinding met het HvA-netwerk.• Gebruik jouw nieuwe wachtwoord.
Maak verbinding met NIW-VPN• Klik rechts in de balk bovenaan het scherm op het Junos Pulse/NIW-VPN-icoon en maak verbinding met NIW-VPN.• Maak via NIW-VPN verbinding met het HvA-netwerk.• Gebruik je nieuwe wachtwoord.   
Stel eduroam opnieuw in• Verbreek de verbinding met eduroam.• Verbind opnieuw met eduroam en gebruik het nieuwe wachtwoord.Het komt voor dat eduroam het nieuwe wachtwoord niet accepteert en blijft vragen om het wachtwoord. In dat geval moet de SecureW2 software, die nodig is voor eduroam, opnieuw geïnstalleerd worden.Verwijder eerst de oude SecureW2 software:• Klik linksonder op de Windows-startknop om het Windows-menu te openen.• Open het Control Panel en kies Programs > Programs and Features.• Klik met jouw rechtermuisknop op SecureW2 en klik op Uninstall.
 
Nu moet SecureW2 opnieuw geïnstalleerd worden:• Maak verbinding met het draadloze netwerk 'HvA Open Wi-Fi'.• Open een internetbrowser en ga naar wifiportal.hva.nl.• Voer jouw HvA-ID@hva.nl (LET OP: dit is niet jouw e-mailadres) en het nieuwe wachtwoord in.• Klik op JoinNow.• Na deze stappen kun je weer verbinden met eduroam.
Stel eduroam opnieuw in
LET OP: wanneer je niet verbonden bent met eduroam (thuis/buiten de HvA) stel je deze stap uit, tot je op een HvA-locatie bent.Om de eduroam-verbinding op een Mac te herstellen, is het nodig om het Wireless Profile te vervangen.Profile verwijderen:• Verbreek de verbinding met eduroam.• Open System Preferences.• Open Profiles.  • Selecteer het HvA-profiel.• Verwijder het HvA-profiel door op het minteken te klikken.• Geef je Mac-wachtwoord op om deze actie uit te voeren.Nieuw profile installeren:• Selecteer het wifi-netwerk 'HvA Open Wi-Fi', 'UvA Open Wi-Fi' of 'Amsterdan Science Park', afhankelijk van waar je je bevindt.• Negeer eventuele waarschuwingen en verbind met het netwerk.  • Open een internetbrowser en ga naar wifiportal.hva.nl. LET OP: niet wifiportal.uva.nl.• Geef je HvA-ID@hva.nl op.  • Klik op Join Now.• Het bestand SecureW2.mobileconfig wordt gedownload.  • Open SecureW2.mobileconfig.• Klik in het Profiles-venster op Continue.• Geef twee keer je nieuwe HvA-ID-wachtwoord op.  • Je ziet een waarschuwing over het 'HvA Open Wi-Fi-', 'UvA Open Wi-Fi' of 'Amsterdam Science Park' netwerk.  Negeer deze en klik op Install.   • Geef je Mac-wachtwoord op.  • Het profiel is opnieuw geïnstalleerd. Je kunt weer verbinding maken met eduroam.
Installeer HvA-printers op je Mac
• Volg de instructies Printer op Mac installeren.
Wijzig je wachtwoord op al je smartphones en tablets• Als je meerdere mobiele apparaten hebt, pas dan de apparaten één voor één aan.• Lees de handleiding Wijzigen wachtwoord op smartphone en tablet.
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