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2FA/MFA instellen voor aanmelden bij Microsoft applicaties 
Verificatie in twee stappen (2FA), ook wel bekend als Multifactor Authenticatie (MFA), is een effectieve 

manier om applicaties extra te beveiligen. Bij MFA is er naast je gebruikersnaam en wachtwoord ook extra 

informatie nodig om in te loggen.  

Authenticator app 
Het gebruik van een Authenticator app is de meest veilige, betrouwbare en snelle vorm van MFA die 

beschikbaar is en wordt daarom sterk aanbevolen. Daarom focust deze handleiding zich op het instellen van 

een Authenticator app als methode voor MFA. In deze handleiding lees je:  

- Hoe je MFA instelt om in te kunnen loggen bij Microsoft applicaties zoals Teams en Outlook.  

- Hoe je een Authenticator app instelt, als je op dit moment SMS hebt ingesteld als MFA en over wilt 

stappen op bijvoorbeeld Microsoft Authenticator* voor het inloggen bij Microsoft applicaties zoals 

Teams en Outlook.  

*In deze handleiding maken we gebruik van de Microsoft Authenticator app. Deze is beschikbaar voor iOS en 

Android. Andere Authenticator apps die TOTP ondersteunen kunnen ook gebruikt worden, maar worden niet 

ondersteund. 

 

  



Instellen MFA voor Microsoft applicaties 
 

Stap 1. Als je wilt inloggen bij een Microsoft applicatie waarvoor MFA vereist is (zoals Teams of Outlook), 

verschijnt bij de eerste keer inloggen onderstaand scherm. Log hier in met je gebruikersnaam 

<netid>@tudelft.nl en voer je wachtwoord in.  

 

 

Stap 2. Je gaat nu MFA instellen. Klik op ‘Volgende’.  

 



Stap 3. Kies voor ‘Mobiele app’ als verificatiemethode. Er zijn twee opties om de mobiele authenticatie app te 

gebruiken:  

o Meldingen ontvangen voor verificatie.  

Bij deze optie ontvang je op je smartphone een melding met de vraag om de aanmelding goed te 

keuren. Na het invullen van je pincode op je smartphone is de aanmelding goedgekeurd.  

o Verificatiecode gebruiken.  

Bij deze optie moet je een verificatiecode overtypen. Na het openen van de Authenticator app op je 

smartphone, selecteer je je TU Delft Microsoft Account en typ je in de webbrowser de code die wordt 

weergegeven in de Authenticator app op je smartphone en is de aanmelding goedgekeurd.  

Klik op ‘Instellen’ om de mobiele app te configureren.  

 

 

  



Stap 4. Volg de genoemde stappen die op het scherm in je webbrowser verschijnen om de Microsoft 

Authenticator app op je smartphone te downloaden en te configureren. Na het succesvol doorlopen van deze 

stappen is je account toegevoegd in de Microsoft Authenticator app op je telefoon. Klik daarna in de 

webbrowser op ‘Volgende’.   

 

 

Stap 5. Je belandt in je browser weer op het scherm waar de verificatiemethode ingesteld wordt. Klik op 

‘Volgende’.  

 



Stap 6. Je ontvangt nu op je smartphone de melding “Aanmelding goedkeuren? Delft University of Technology 

<netid>@tudelft.nl”. Kies voor ‘Goedkeuren’.  

  

 

Stap 7. Voeg nu telefonische verificatie toe als reservemethode, voor het geval je geen toegang meer hebt tot 

de ingestelde Authenticator app. Vul het telefoonnummer in waarop je te bereiken bent als aanvullende 

beveiligingsverificatie en klik op gereed.  

 

 

Stap 8. Je ontvangt nogmaals op je smartphone de melding “Aanmelding goedkeuren? Delft University of 

Technology <netid>@tudelft.nl”. Kies voor ‘Goedkeuren’. 

 

 

 



Stap 9. In je webbrowser verschijnt onderstaand scherm. Als jij de enige gebruiker bent van deze computer kies 

dan ‘Ja’. Kies in alle andere gevallen voor ‘Nee’. 

 

De Microsoft Authenticator app is nu ingesteld als MFA-methode om in te loggen bij Microsoft applicaties zoals 

Teams en Outlook. 

 

  



Instellen Authenticator app als voorkeur voor MFA 
 

Stap 1. Ga naar https://mysignins.microsoft.com/security-info en log in met je gebruikersnaam 

<netid>@tudelft.nl en je wachtwoord.  

 

Stap 2. Klik op ‘Add sign-in method’.  

 

 

Stap 3. Kies ‘Authenticator-app’.  

 

 

Stap 4. Download de Microsoft Authenticator app op je smartphone en klik op ‘volgende’.  

 

https://mysignins.microsoft.com/security-info


Stap 5. Volg de instructies om je account toe te voegen aan de Microsoft Authenticator app op je smartphone. 

Klik op volgende.  

 

 

Stap 6. Kies in de Authenticator app voor ‘Een QR-code scannen’ en scan met je smartphone de QR code op het 

scherm in de webbrowser. Je account is nu toegevoegd in de Microsoft Authenticator app op je telefoon. Klik in 

de webbrowser op ‘Volgende’.  

 

 

Stap 7. Je ontvangt nu op je smartphone de melding “Aanmelding goedkeuren? Delft University of Technology 

<netid>@tudelft.nl”. Kies voor ‘Goedkeuren’. 

 



Stap 8. In je webbrowser verschijnt onderstaand scherm. Klik op ‘Volgende’. De Microsoft Authenticator app is 

nu ingesteld als een MFA-methode om in te loggen bij Microsoft applicaties zoals Teams en Outlook. 

 

 

Stap 9. Controleer welke standaardaanmeldmethode is geselecteerd. Klik achter de 

standaardaanmeldmethode op ‘Wijzigen’ en kies voor Microsoft Authenticator - Melding’. Klik op ‘Bevestigen’.  

 

De Microsoft Authenticator app is nu ingesteld als de MFA-methode om in te loggen bij Microsoft applicaties 

zoals Teams en Outlook. 


