
Als je je wachtwoord van het schoolnetwerk (pc’s, Wi-Fi, Webmail, Office 365) niet meer 

weet, dan kun je dit zelf resetten. 

Om dit te kunnen doen, moet je eerst eenmalig een extra beveiliging (authenticatie) 

instellen. Volg hiervoor onderstaande stappen. Let op! Het kan zijn dat je dit al eens eerder 

hebt uitgevoerd. Dan hoef je dat niet nog een keer te doen en mag je deze stappen 

overslaan. Weet je het niet zeker? Begin dan gewoon bij stap 1, dan merk je het vanzelf! 

 

Situatie 1: 
Ben je op school en op een school computer? Je komt automatisch al in office 365 terecht. 

(niet? Dan moet je inloggen en Situatie 2 volgen) 

1: Klik dan op het tandwiel 

 

2: Kies dan onderaan de pagina Contact voorkeuren bij werken. Als het goed is krijg je nu 

een keuze scherm zoals bij plaatje op de volgende bladzijde 

 

 3: Eenmaal daar: Klik nu op Beveiligingsgegevens: Als er nog niets is ingevuld ga dan naar de 

stap 5. Staat er al een email of telefoonnummer. Je bent klaar. 

Situatie 2: 
Je bent thuis of de pc waar je achter zit of telefoon heeft jouw account nog nooit gezien. Doe dan 

deze stappen: 

 

1. Ga in een browser naar 365.marnixcollege.nl 

2. Meld je aan met je leerling nummer gevolgd door @marnixcollege.nl (bijv. 

01234@marnixcollege.nl). 

3. Vul daarna het wachtwoord in (dat is dus het wachtwoord dat je ook gebruikt om op 

school in de pc’s in te loggen of in te loggen in je web-mail van school). 

http://www.365.marnixcollege.nl/


4. Als je de extra beveiliging nog niet eerder hebt ingesteld, verschijnt nu het volgende 

scherm: (staat er al wel iets ingevuld? Je bent nu klaar) 

 

 

 
Let op! Als je dit scherm niet (meer) krijgt, dan is de extra beveiliging bij jou al 

ingesteld, je kunt nu stoppen want Office 365 weer al een email adres van je of een 

telefoonnummer. 

 

5. Kies voor 1 van de 2 opties. Het kan zijn dat in Office alleen om je telefoon nummer 

vraagt. Lees dan wat er hieronder staat bij telefoon.  

Telefoon: denk eraan dat als je die ooit kwijtraakt of veranderd, dat je dan een nieuw 

nummer in moet stellen. Het moet dus een telefoon zijn die je bij je hebt als je op 

school bent. Als dit oké voor je is, klik dan in de zin achter Telefoon op het blauwe: 

Nu instellen  

E-mailadres: je moet bij dit e-mailadres kunnen via een pc of telefoon. Dus kies een 

e-mailadres waar je altijd bij kan zonder de hulp van anderen. Als dit oké voor je is, 

klik dan in de zin achter E-mailadres op het blauwe: Nu instellen 

6. In deze handleiding kiezen wij ervoor om een 06 nummer in te vullen. Koos je voor e-

mail instellen, dan werkt het eigenlijk hetzelfde. 

Telefoon instellen gaat zo. Als je geklikt hebt op Nu instellen dan verschijnt het 

volgende scherm: 



 
7. Klik op Selecteer een land of regio. Zoek Nederland op en klik dat aan. 

8. Typ vervolgens daaronder je 06 nummer in. 

 

 
 

9. Dan aangeven dat je een sms wilt hebben of dat je gebeld wilt worden. SMS gaat het 

snelst. 

10. Je krijgt op je telefoon een code van 6 cijfers. Vul deze code in het veld in dat nu op 

het scherm van je computer staat. Daarna heb je alles ingesteld. 

11. Klik nu op voltooien. Als je dat niet doet, wordt alles vergeten en kun je helemaal 

opnieuw beginnen. Als je er te lang over doet moet je ook opnieuw beginnen… 

 

12. Je kan nu zelf je wachtwoord resetten als dat een keer nodig is. 

 of een email of 06 nummer hebt ingesteld altijd via deze link je wachtwoord resetten: 

https://passwordreset.microsoftonline.com/ 

https://passwordreset.microsoftonline.com/


 

 

Wachtwoord resetten: 

Denk aan deze regels: 

1: Minimaal 8 tekens 

2: Hoofdletter(s) gebruiken 

3: Getallen gebruiken. (maar niet 100002020 aan elkaar in volgorde bv) 

4: Leestekens gebruiken: !@#$%^,: enz. 

5: Niet je eigen naam (het systeem weet via je leerling nummer welke naam je hebt) 

6: Het systeem onthoud je vorige 5 wachtwoorden. Verzin dus een nieuwe 

 

Als je eenmaal je wachtwoord hebt gereset dan moet je daarna ook aan je Wifi denken; 

Ook al werkt dat soms nog even je moet het helemaal opnieuw instellen op je eigen mobiel. 

 

Hoe? Lees hieronder: 

Wifi Instellen: 

 

1: Je moet het oude Wifi van Marnix-Ede op je telefoon echt helemaal vergeten of 

weggooien 

2: Kies Marnix-Ede  

3: Indien er om gevraagd wordt gebruik je de PEAP klasse verbinding, KIES MSCHAP V2 

protocol 

4: Indien je telefoon een CA certificaat wil: dan zet je die uit of je kiest: niet valideren 

5: Bij gebruiker zet je alleen je leerling nummer 

6: Bij wachtwoord vul je natuurlijk je nieuwe wachtwoord in. 

Het zou nu moeten werken allemaal. Je kunt nu voortaan via deze link op bv je telefoon je 

wachtwoord resetten: https://passwordreset.microsoftonline.com/ 

Wanneer je nu deze link gebruikt moet je het afhankelijk van wat je hebt ingevuld of je telefoon of je 

email gebruiken als je het wachtwoord wilt instellen. Let op je hoeft dus binnenkort niet meer langs 

IT als je jouw wachtwoord niet meer weet. Je kan dan alleen maar daar terecht als er nog problemen 

zijn of als het niet goed werkt. 

 

https://passwordreset.microsoftonline.com/


Tip: Bewaar deze handleiding in je email box. 


