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Step 1.2: Zoek eduVPN

Zoek hier eduVPN. Dit kun je doen door eduVPN 
rechtsboven in het zoekveld te typen of door de lijst 
met applicaties te scrollen.

Step 1.3: Installeer eduVPN
Klik op de blauwe ‘Install’ knop om de installatie te 
beginnen.
*Note: Negeer het versienummer. eduVPN wordt 
vanzelf geüpdatet.

Step 1.1: Open Software Center
· Open het Windows Startmenu met de
Windows-knop, linksonder in je scherm
· Type ‘Software Center’
· Klik op ‘Software Center’ om het te openen

Step 1: Establishing a VPN

Manual installation and first time use of eduVPN for Windows

Before you begin
The following instruction is supported by the TU Delft and has been tested to be working. However, we offer this 
manual to you as an extra service. So in case you have a configuration or version of Windows 10 other than the one 
described here and you have problems establishing a connection, neither ICT nor a Servicepoint will be able to help 
you to make a successful connection. If you have a windows version older than Windows 10 we strongly advise you 
to install a newer version of windows due to Microsoft support discontinuity for versions older than Windows 10.    

Please note: if your computer is fully managed by TU Delft ICT then eduVPN is already installed. You can then go 
directly to Step 2: Logging in to eduVPN’ later in this manual.
In case you can’t find eduVPN in the Windows start menu, start with step 1 of this manual. 

Als de installatie gereed is, krijg je dit scherm te 
zien.:
Verlaat Software center
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Stap 4: Inloggen op EduVPN
· Open het Windows Startmenu met de Windows-

knop     linksonder in je scherm
· Type ‘eduVPN’
· Klik op ‘eduVPN’ om het te openen

Step 2.3 :Verificatie
Via SMS wordt de code naar je mobiele telefoon 
gestuurd. Dit is het mobiele nummer dat je hebt 
geregistreerd in https://e-service.tudelft.nl/ . 

Vul de ontvangen code in. 

Step 2.2: Registreren
Als je het programma of de app voor het eerst opent, 
moet je je registreren. Je wordt hiervoor automatisch 
doorgestuurd naar je browser. Log in met je NetID of e-
mailadres. . 

Step 2: Inloggen op  EduVPN

Step 2.4: Toestemming geven

In het volgende scherm moet je toestemming 
geven dat het programma eduVPN (de software op je 
computer) gebruik mag maken van je gegevens. 
Klik op ‘Toestaan’. 

https://e-service.tudelft.nl/
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Step 2.5 : Selecteer TU Delft Step 2.6: Verbinding maken 
Ga terug naar eduVPN via het startmenu of via het icoon 
in je taakbalk. 
Start met behulp van het schuifje de verbinding. 

 

Let op: 

• Bij het dagelijks opstarten van eduVPN: controleer of eduVPN echt aanstaat. Na het toestaan moet je met 
behulp van het grijze schuifje handmatig eduVPN activeren. 
Bij de vorige versie werd eduVPN automatisch opgestart.

• Er is een time out ingesteld waardoor de eduVPN verbinding 18 uur na activering automatisch wordt verbroken. 
Binnen deze 18 uur hoef je, als je eduVPN opnieuw opstart, niet opnieuw op ‘Toestaan’ te klikken. Na de periode 
van 18 uur wél. 

Je kunt kiezen uit twee profielen: 
• Default: Dit is het standaard profiel waar je eigenlijk altijd gebruik van maakt en dat een optimale 
beveiliging biedt. 
• Conference optimized: Dit profiel gebruik je alleen wanneer je in het Default profiel een minder stabiele 
verbinding ervaart tijdens het videobellen en vergaderen. 

Je kunt binnen eduVPN eenvoudig switchen tussen de 2 profielen. Verbreek de verbinding met behulp van het 
schuifje. Kies in het menu het gewenste profiel. Start vervolgens de verbinding opnieuw met het schuifje.




