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Handleiding wHandleiding wHandleiding wHandleiding wachtwoordbeleid achtwoordbeleid achtwoordbeleid achtwoordbeleid voor medewerkers en leerlingenvoor medewerkers en leerlingenvoor medewerkers en leerlingenvoor medewerkers en leerlingen    

Versie 1.1 

1.1.1.1. Wachtwoord regelsWachtwoord regelsWachtwoord regelsWachtwoord regels    

Voor Basispoort gelden de volgende wachtwoord regels: 

• Wachtwoorden verlopen niet.  

• Wachtwoorden worden niet gelocked.  

• Wachtwoord invoer is beveiligd met Google reCaptcha. 

Om brute force password attacks door bots te voorkomen.  

• Wachtwoord vereisten zijn: 

- minimaal 8 karakters 

- maximaal 20 karakters 

- minimaal 1 letter 

- minimaal 1 cijfers 

• Wachtwoord activatie en wachtwoord vergeten mails bevatten een link met daarin een (guid) 

token van 36 karakters. Deze zijn gelinkt aan het e-mailadres.  

2.2.2.2. Wachtwoordprocessen Wachtwoordprocessen Wachtwoordprocessen Wachtwoordprocessen     

a.a.a.a. Medewerker: Medewerker: Medewerker: Medewerker: nnnnieuwieuwieuwieuw    

Initiële invoer wachtwoord: 

• Zodra een medewerker handmatig of via een import vanuit een Leerling Administratie Systeem 

(LAS) aangemaakt wordt in Basispoort, ontvangt deze via e-mail een wachtwoordactivatielink.  

• De medewerker kan daarmee een wachtwoord aanmaken.  

b.b.b.b. Thuisgebruiker: Thuisgebruiker: Thuisgebruiker: Thuisgebruiker: nnnnieuwieuwieuwieuw    

Initiële invoer wachtwoord: 

• Zodra bij een leerling een e-mailadres wordt aangemaakt krijgt deze op dat e-mailadres een 

wachtwoordactivatielink gestuurd.  

• De leerling of de ouder/verzorger van de leerling kan daarmee een wachtwoord aanmaken.  

c.c.c.c. Medewerker: Medewerker: Medewerker: Medewerker: wwwwachtwoord vergetenachtwoord vergetenachtwoord vergetenachtwoord vergeten    

Wachtwoord vergeten:  

• Via de webpagina https://www.basispoort.nl/login/leerkracht/#wachtwoordVergeten:  

kan het e-mailadres van de medewerker worden ingevoerd.  

• De medewerker krijgt op dat e-mailadres een wachtwoordactivatielink gestuurd. 

• De medewerker kan daarmee een wachtwoord aanmaken.  

d.d.d.d. Thuisgebruiker: Thuisgebruiker: Thuisgebruiker: Thuisgebruiker: wwwwachtwoord vergetenachtwoord vergetenachtwoord vergetenachtwoord vergeten    

Wachtwoord vergeten:  

• Via de web pagina https://thuis.basispoort.nl/login/thuisgebruiker#wachtwoordVergeten:  

kan het e-mailadres van de leerling of de ouder/verzorger van de leerling worden ingevoerd.  

• De ouder/verzorger krijgt op dat e-mailadres een wachtwoordactivatielink gestuurd.  

• De leerling of de ouder/verzorger van de leerling kan daarmee een wachtwoord aanmaken.  
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3.3.3.3. Herinnering wachtwoord aanpassenHerinnering wachtwoord aanpassenHerinnering wachtwoord aanpassenHerinnering wachtwoord aanpassen    

Periodiek (2 keer per jaar) ontvangen leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers een 

herinnering om hun wachtwoord aan te passen. Via een systeem mededeling bovenaan het 

inlogscherm van Basispoort.  

4.4.4.4. Jaarlijkse evaluatieJaarlijkse evaluatieJaarlijkse evaluatieJaarlijkse evaluatie    

Jaarlijks wordt door Basispoort het wachtwoordbeleid besproken en waar nodig aangepast. 

 

    

    

    

Toelichting Toelichting Toelichting Toelichting rrrrichtlijnenichtlijnenichtlijnenichtlijnen    wachtwoordbeleidwachtwoordbeleidwachtwoordbeleidwachtwoordbeleid    

OudeOudeOudeOude    richtlijnen wachtwoord beleidrichtlijnen wachtwoord beleidrichtlijnen wachtwoord beleidrichtlijnen wachtwoord beleid    

Oude beleid was gericht op complexe woorden die regelmatig veranderd moesten worden: 

• Een wachtwoord string zonder spaties 

• Meer dan 6 karakters 

• Een mix van letters cijfer en speciale karakters 

• Verplicht periodiek aanpassen (bijv. elke 60- 90 dagen) 

Actuele Actuele Actuele Actuele richtlijnen wachtwoord beleidrichtlijnen wachtwoord beleidrichtlijnen wachtwoord beleidrichtlijnen wachtwoord beleid    

De nieuwe richtlijnen van NIST (overheid US) zijn erop gericht een ‘wachtwoordzin’ te gebruiken.  

Dus meerdere woorden achter elkaar. Daarnaast gelden deze aanbevelingen: 

• Wachtwoorden die gekozen worden door de gebruiker, moeten minimaal acht tekens lang zijn.  

• Gebruik een black list om standaard wachtwoorden uit te sluiten (en te infomeren bij weigering). 

• Wachtwoorden van 64 tekens of meer, zouden toegestaan moeten worden. 

• Spaties zijn toegestaan, maar spaties worden gereduceerd voor verificatie en opslag. 

• Speciale karakters zijn toegestaan. 

• Beperk aantal foutieve inlogpogingen. 

• Geen speciale verplichtingen m.b.t. wachtwoorden, zoals hoofdletter of speciale karakters. 

• Password-hints of geheime vragen zijn niet toegestaan. 

(bron: https://www.cqure.nl/kennisplatform/de-bezem-moet-door-ons-wachtwoordbeleid) 

 


