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Multifactor Authentication (MFA) voor Landstede Groep diensten en websites 

Landstede Groep maakt gebruik van multi-factor Authentication (MFA) voor Microsoft 365. De meest 

eenvoudige verificatiemethode is om hiervoor de Microsoft Authenticator-app te gebruiken. U hoeft 

dan slechts één keer te klikken om in te loggen.   

De installatie- en configuratiestappen op een rijtje: 

1. Download en installeer de MS Authenticator app op jouw telefoon 

2. Voeg het werk- en schoolaccount toe in de app 

3. Configureer de instellingen via www.landstedegroep.net/MFA 

NB: Advies: Doe dit altijd met behulp van een PC of Laptop. 

Stap 1: 

De Microsoft Authenticator-app downloaden en installeren op een mobiele telefoon 

Download en installeer de Microsoft Authenticator-app voor Android, iOS (iPhone) of Windows 

Phone: 

Android (Google Play store) 

iOS (Iphone) (App store) 

Windows Phone (Microsoft store) 

Volg de standaard installatie routine van de app.  

 

 

 

 

 

  

http://www.landstedegroep.net/MFA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
https://apps.apple.com/app/azure-authenticator/id983156458
https://apps.apple.com/app/azure-authenticator/id983156458
https://www.microsoft.com/nl-nl/p/azure-authenticator/9nblgggzmcj6?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab
https://www.microsoft.com/nl-nl/p/azure-authenticator/9nblgggzmcj6?rtc=1&activetab=pivot:overviewtab


Stap 2: 

• Landstede account toevoegen in Microsoft Authenticator app 

o Open de zojuist geïnstalleerde Microsoft Authenticator app op je telefoon en klik op 

het plus symbool (+) rechts bovenin (Iphone) of de drie puntjes …. (Android) 

o Kies vervolgens ‘Werk- of schoolaccount’ 

 

 

• Kies voor QR-code scannen  

 

  



Stap 3: 

• Ga nu naar www.landstedegroep.net/MFA, om de QR code te krijgen. 

• Kies onder “Wat is uw voorkeursoptie” in het dropdown menu de optie “Waarschuwen via 

app”. (zie onderstaande afbeelding). 

• Controleer of ‘Verificator-app of token’ aangevinkt is. 

 

• Klik vervolgens op ‘Authenticator-app instellen’. 

• Er verschijnt een venster met een QR-code. Deze kan via de Authenticator app gescand 

worden (zie Stap 2). 

http://www.landstedegroep.net/MFA


 

Na het scannen is het Landstede account gekoppeld aan Multifactor Factor Authenticatie en ben je 

klaar met de installatie. 

Inloggen op websites/ diensten van Landstede Groep (Office365) 

Na het eerste keer aanmelden op een Office 365 programma zoals bijv. Outlook of Word verschijnt 

een venster met de vraag om de aanmelding goed te keuren (dit kan op een Laptop of Telefoon 

gevraagd worden).  

Zet het vinkje bij ‘Niet opnieuw vragen gedurende 180 dagen’ en start de Microsoft Authenticator 

App op jouw telefoon en klik op ‘goedkeuren’.  

 

 

 


