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Het aanmaken van een Microsoft-account  
Om toegang te kunnen krijgen tot de Microsoft 365-omgeving van de HvA, heb je een Microsoft-account 
nodig. In deze instructie lees je hoe je een Microsoft-account kunt aanmaken.  
 

1. Je ontvangt een uitnodiging via de e-mail om je aan te melden voor de site in Microsoft 365. Dit 
kan een samenwerkingssite zijn, een portfolio of een andere gesloten virtuele ruimte.  

2. Klik de uitnodigingslink aan om deze te openen.  
3. Onderstaande scherm verschijnt. Klik op volgende. 

  

 
 

4. Je komt in onderstaand scherm waarin je een Microsoft account aanmaakt. 
 

 
 

5. Geef dit account een wachtwoord. In het kader van veiligheid is dit een ander wachtwoord dan 
die van je eigen e-mailadres.  

6. Belangrijk! Dit wachtwoord gebruik je in de toekomst om in te loggen op de site waarop je 
bent uitgenodigd. 
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7. Om je e-mailadres te controleren wordt er een e-mail met een code verzonden naar het e-
mailadres waarop je bent uitgenodigd.  

 
8. Voer de code die je op je mail hebt ontvangen in 
9. Lees de serviceovereenkomst en privacy- en cookieverklaring van Microsoft  
10. Indien je akkoord bent, klik op volgende. 

 

 
 

11. Om zeker te zijn dat je geen (ro)bot bent wordt gevraagd een puzzel op te lossen 
12. Klik op volgende om daarmee te starten. Er zit onder de volgende knop een optie om het via 

audio te doen 
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13. Los de puzzel op. 
 

 
 
    

14. Er worden nu een aantal persoonlijke gegevens 
gevraagd. Voer deze in 

15. Controleer of de gegevens juist zijn en klik op 
volgende 

 

16. Lees de privacyverklaring van de HvA en klik op accepteren.  
 

 

Je Microsoft-account is nu aangemaakt. De volgende stap is het instellen van tweestapsverificatie op je 
mobiele telefoon.  


