


Welkom bij Yuverta
Account activatie en inloggen Yunet
Voor leerlingen en studenten



Account activatie en 
inloggen Yunet

Deze handleiding neemt je mee in de stappen 

om jouw Yuverta account te activeren en 

hiermee in te loggen op Yunet.

Met jouw Yuverta account krijg je toegang tot de ICT-diensten 

zoals je e-mailadres, Yunet intranet, Office 365, eduroam Wi-Fi 

en nog veel meer.

Via Yunet krijg je toegang tot belangrijke informatie en 

applicaties.

Account activatie en inloggen Yunet (leerlingen/studenten)



Stappenplan

1. Activeren Yuverta account

2. Inloggen op Yunet

3. Inloggen op E-mail

4. Inloggen op Teams

- Tips

- Wachtwoord opnieuw instellen

- Hulp nodig?
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Activeren Yuverta account

Starten met je Yuverta account5

Met je Yuverta account krijg je toegang tot allerlei ICT hulpmiddelen zoals:

- Yunet (intranet)

- E-mail

- Teams

- Wi-Fi (eduroam)

- Digitale leermiddelen

- Diverse applicaties

Om jouw Yuverta account te activeren gaan we een aantal stappen doorlopen.

Je hebt hiervoor nodig:

- iPad of laptop

- Mobiele telefoon

- Jouw persoonlijke Yuverta account (ontvangen via e-mail)
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• Ga op je iPad of laptop naar: 

yunet.yuverta.nl

Tip: Maak een favoriet aan van deze website.

• Je krijgt het Yuverta aanmeldscherm te zien.

• Vul je Yuverta e-mailadres in bij het veld 

‘E-mailadres, telefoonnummer…‘.

• Klik op ‘Volgende’.

• Klik op ‘Wachtwoord vergeten’ onderin het scherm.

Ga verder naar de volgende pagina.

Activeren Yuverta account
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• Vul je Yuverta e-mailadres in bij het veld 

‘E-mailadres of gebruikersnaam’.

• Voer de tekens uit de afbeelding in het veld daaronder in.

• Klik op ‘Volgende’.

Ga verder naar de volgende pagina.

Activeren Yuverta account
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• Je gaat een verificatiecode ontvangen op jouw 

mobiele telefoon of e-mail adres. Klik de 

gewenste optie aan.

• Voer jouw volledige mobiele telefoonnummer 

of e-mail adres in.

• Klik op ‘Tekst’ of ‘E-mail’.

• Voer de verificatiecode in die in de SMS of e-mail 

staat.

• Klik op ‘Volgende’.

Ga verder naar de volgende pagina.

Activeren Yuverta account
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• In deze stap stel je een eigen wachtwoord in.

• De eisen aan het wachtwoord zijn:
- Het wachtwoord moet uit minimaal 12 karakters bestaan.

- Het wachtwoord mag niet eerder als wachtwoord zijn gebruikt.

- Het wachtwoord mag niet beginnen met een hashtag (#).

- Het wachtwoord mag niet (een deel) van je voor- of achternaam bevatten.

- Het wachtwoord moet 3 van de 4 onderstaande onderdelen bevatten:

• Een hoofdletter (A-Z).

• Een kleine letter (a-z).

• Een cijfer (0-9).

• Een speciaal teken (|@$%^&*_-+{}[];:<>?\/)

• Verzin een nieuw wachtwoord en voer het 2x in.

• Klik op ‘Voltooien’.

Gefeliciteerd!

Je hebt nu een Yuverta account

Activeren Yuverta account
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• Ga op je iPad of laptop naar: 

yunet.yuverta.nl

• Je krijgt het Yuverta aanmeldscherm te zien.

• Vul je Yuverta e-mailadres in bij het veld 

‘E-mailadres, telefoonnummer…‘.

• Klik op ‘Volgende’.

• Log in met je Yuverta account. 

(let op: je account is met @yuverta.nl erachter)

• Klik op ‘Aanmelden’.

Ga verder naar de volgende pagina.

Inloggen op Yunet
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Gefeliciteerd!

Je bent nu ingelogd op Yunet.

Via Yunet krijg je toegang tot:

- E-mail

- Teams

- OneDrive (bestanden)

- Diverse applicaties

- Overige informatie van jouw school

Inloggen op Yunet
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E-mail kan je als volgt vinden:

• Klik op het vierkantje links bovenin het scherm

• Klik op ‘Outlook’

Als je Outlook niet direct ziet klik dan op ‘Alle apps’

Outlook wordt automatisch geopend.

Inloggen op E-mail
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Met Teams kunnen online lessen worden verzorgd.

Teams kan je als volgt vinden:

• Klik op het vierkantje links bovenin het scherm

• Klik op ‘Teams’

Als je Teams niet direct ziet klik dan op ‘Alle apps’

Teams wordt automatisch geopend.

Inloggen op Teams
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• Om gebruik te maken van een pc of laptop van Yuverta moet je hierop inloggen. 

Hiervoor gebruik je ook je Yuverta account.

• Om verbinding te maken met eduroam Wi-Fi kan je gebruikmaken van je 

Yuverta account. Hiervoor is een handleiding beschikbaar op Yunet.

Tips
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• Ben je je wachtwoord vergeten of wil je je 

wachtwoord opnieuw instellen?

• Ga dan naar:

https://passwordreset.microsoftonline.com/

• Je doorloopt hiermee opnieuw de stappen.

Wachtwoord opnieuw instellen

Starten met je Yuverta account
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Hulp nodig?

Je kunt een e-mail sturen 

naar administratie@yuverta.nl als je 

problemen of vragen hebt bij het 

activeren van jouw Yuverta account of 

het inloggen op Yunet.

Starten met je Yuverta account
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