
 

Activeren Microsoft Office 365 - Stappenplan  

Stappenplan 
 

Voor het activeren van het Microsoft Office 365-account had je een privé e-mailadres 
nodig. Uit een test met een andere klas is gebleken dat je deze stappen toch beter thuis kan uitvoeren. 
 

Vraag bij het doorlopen van onderstaande stappen hulp van jouw ouder(s)/verzorger(s). Doe dit direct op 
de avond nadat je dit stappenplan ontvangen hebt. 
  

@isw.info 

1. Noteer de inloggegevens van hierboven op een goede plaats in jouw agenda 
 

2. Ga met een webbrowser op een computer naar www.office.com 
 

3. Klik op de knop  

 
4. Vul vervolgens de loginnaam in, die je hierboven opgeschreven hebt. Klik hierna op  

 
5. Je komt op een nieuwe pagina. Vul hier het wachtwoord in dat je hierboven hebt opgeschreven.  

  

Klik hierna op  
 

6. Hierna kom je op een pagina zoals hieronder. Klik op  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Hierna kom je op een pagina met als titel: “raak de toegang tot uw account niet kwijt”. Klik 
vervolgens op .               Zie hieronder: 

 
 

8. Vul vervolgens een privé e-mailadres in. Op dit e-mailadres ontvang je zo een code die je nodig 

hebt. Klik vervolgens op  
 

9. Op het e-mailadres dat je bij de vorige stap hebt ingevoerd ontvang je zo een mail. In deze mail 
staat een code die er zo uitziet:     . Schrijf deze code even op. 

 
10. Vul de code van de vorige stap in op de activatiepagina van office.com zoals hieronder en klik op 

“verifiëren”.  

 
11. Klik hierna op  

 
12. Microsoft vraagt of je, op de computer waarop je nu zit, aangemeld wilt blijven. Kies zelf voor 

“Nee” of “Ja” en klik hierop.  

 
13. Je komt hierna op de overzichtspagina van Office 365. Jouw Microsoft Office 365-account is nu 

geactiveerd. Je kunt jezelf afmelden en de webbrowser sluiten. 
 

Jouw mentor vraagt op de eerstvolgende schooldag of het gelukt is om bovenstaande stappen goed te 
doorlopen.  
Nu jouw Microsoft Office 365-account is geactiveerd, ben je klaar om maandag 9 september jouw 
Chromebook te ontvangen.  
 

Neem je getekende bruikleenovereenkomst en jouw Magister inloggegevens mee op maandag 9 
september.    

http://www.office.com/

