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Om voor het eerste gebruik aan te melden ga je naar de website en klik je op de knop “Coornhert 

Online” (Afbeelding1). 

 

Afbeelding 1: Website Coornhert Gymnasium 

Het onderstaande scherm wordt geopend (Afbeelding 2), hier moet jij je aanmelden met je email 

adres en wachtwoord van school 

 

Afbeelding 2: Aanmeldpagina Office 365 

 

Open de SOMtoday applicatie in het Digiplein365 Dashboard. 
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Het onderstaande scherm wordt getoond. Hier moet je als personeelslid nu een extra 

verificatiemethode configureren. 

In het scherm zie je de knop 

 

Deze knop moet je klikken om te 

kunnen kiezen welke authenticatie 

methode je wilt gebruiken. 

In het onderstaande scherm krijg je de 

mogelijkheid je eigen authenticatie 

methode te kiezen. Er zijn drie opties, 

twee daarvan kan je gebruiken om 

altijd en overal te kunnen 

authentiseren: 

- Telefoon voor authenticatie 

o Code per sms-bericht verzenden 

Je ontvangt een code per sms, deze moet je invoeren wanneer je inlogt. Vergelijkbaar 

met de token die jullie eerder gehad hebben. 

o Mij bellen 

Je wordt gebeld door Microsoft met de vraag om te bevestigen met een “#” toets. 

Wanneer je dit doet wordt je ingelogd. 

- Mobiele App (voor IOS, Android en Windows platformen te vinden in de store als Microsoft 

Authenticator) 

o Melding ontvangen voor verificatie 

Je ontvangt een melding op je telefoon om de toegang te accepteren of te weigeren. 

Wanneer je accepteert wordt je ingelogd. 

o Verificatiecode gebruiken 

Je moet de authenticator app openen en de code die je in app ziet invoeren in het 

login scherm. 

   
Apple App Store Google Play Store Microsoft Store 

Cgab@coornhert-gymnasium.nl 
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Wij adviseren de Authenticator App te gebruiken. Hierbij worden voor authenticatie geen kosten in 

rekening gebracht. De optie die wij binnen de Authenticator app adviseren is de “Melding voor 

authenticatie ontvangen”. Dit is simpelweg de eenvoudigste methode om te gebruiken. 

 

Kies de gewenste methode, klik op instellen en voer de gevraagde stappen uit. 

In geval van mobiele app wordt er gevraagd met de Authenticator app de QR code te scannen. 

Hiermee zal jouw account gekoppeld worden aan jouw telefoon. 
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Na het configureren van de gewenste methode moet je eenmalig “Contact opnemen” om de stappen 

te voltooien. 

 

 

Nadat je op de telefoon op goedkeuren hebt gedrukt zal de onderstaande melding getoond worden. 

 

Als laatste stap moet je ook nog je telefoonnummer opgeven. Dit is benodigd voor het geval dat de 

app op de mobiele telefoon tijdelijk niet werkt. Geef je telefoonnummer op en klik op “Gereed”. 

Je kunt nu inloggen met de extra authenticatiemethode. 


