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Wat is tweefactorauthenticatie?
Bij tweefactorauthenticatie is behalve naam samenwerkingsverband, gebruikersnaam en
wachtwoord ook een steeds veranderende code nodig om in te loggen in Kindkans. Deze code wordt
per keer aangemaakt op je telefoon. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegden kunnen inloggen.
De optie ‘wachtwoord onthouden’ verschaft dan ook geen toegang meer. De werking is vergelijkbaar
met internetbankieren, op het inlogscherm verschijnt een QR-code, welke met de telefoon gescand
wordt, vervolgens verschijnt op de telefoon een code die in het inlogscherm moet worden ingevoerd
om in te kunnen loggen.

Waarom wordt tweefactorauthenticatie ingevoerd?
Tweefactorauthenticatie is een vereiste van de AVG, om te voorkomen dat onbevoegden toegang
hebben tot persoonsgegevens. Deze onbevoegde toegang zou kunnen ontstaan door het bekend
worden van een wachtwoord of door het aanklikken van ‘wachtwoord onthouden’. Omdat een
goede invoering van Kindkans de grootste privacywinst opleverde heeft PPO Rotterdam er bewust
voor gekozen de invoering van tweefactorauthenticatie niet eerder dan op het eerst mogelijke
logische moment, namelijk zomervakantie 2019, te doen.

Welke voorbereiding is nodig?
Vanaf het moment van inschakelen tweefactorauthenticatie heeft elke gebruiker die rechtstreeks in
Kindkans inlogt, een smartphone nodig.
Gebruikers op scholen die via het leerlingvolgsysteem (Parnassys of Esis) hulpvragen indienen, zullen
van de invoering van tweefactorauthenticatie niets merken, tenzij ze ook gebruik maken van
rechtstreeks in Kindkans inloggen.
Voorafgaand aan de inschakeling van tweefactorauthenticatie kan de App ‘Google Authenticator’
alvast op de smartphone worden geïnstalleerd. U kunt deze opzoeken in de AppStore op uw
smartphone of gebruikmaken van de link hieronder.
Apple IPhone:
https://apps.apple.com/nl/app/google-authenticator/id388497605
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2

Wanneer wordt tweefactorauthenticatie ingevoerd?
In de zomervakantie 2019. Tot de zomervakantie kan op de oude wijze worden ingelogd. Na de
zomervakantie niet meer, daarom wordt aangeraden de hierboven genoemde App al voor de
zomervakantie te installeren.
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Hoe log ik in met tweefactorauthenticatie?
De eerste keer:
•

•
•

Vul in het inlogscherm van Kindkans de naam van het samenwerkingsverband en je
gebruikersnaam in. Klik vervolgens op ‘wachtwoord vergeten?’. Je krijgt een e-mail met een
link.
Klik op de link en vul tweemaal het huidige wachtwoord in.
Scan vervolgens de QR-code met Google Authenticator op je smartphone. Je krijgt nu een
code op je telefoon. Vul deze code in op het inlogscherm.

Alle volgende keren:
Log in met de combinatie naam samenwerkingsverband, gebruikersnaam, wachtwoord en code. De
code genereer je per keer met je smartphone.
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