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Figuur 1 – Openen van versleutelde e-mail in de 

webmail omgeving van Outlook.com. 

Figuur 2 – Openen van versleutelde e-mail in de 

webmail omgeving van Gmail.com. 

Figuur 3 – Inloggen met uw Gmail-account. 

Versleutelde e-mailbericht weergeven 

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u als ontvanger een beveiligd e-mailbericht kunt openen die 
vanaf onze organisatie verstuurd is. In verband met de huidige privacywetgeving (AVG) zijn wij als 
onderwijsinstelling wettelijk verplicht om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van ouders en 
leerlingen. Zo dient e-mailcorrespondentie die wordt uitgewisseld met andere organisaties (derden) 
buiten de school versleuteld te zijn en met een toegangswachtwoord beveiligd te zijn. 
 
Vanuit Office 365 kunnen e-mails beveiligd en versleuteld met bijlagen worden verzonden. Als uw 
organisatie ook beschikt over Office 365 is dit eveneens mogelijk. De door ons verzonden berichten 
kunnen door iedereen (ook als u geen Office 365 heeft) beveiligd beantwoord worden.  
 

Email met Office 365 berichtversleuteling ontvangen 
Voor de ontvangende partij is de mailafhandeling afwijkend ten opzichte van een gewone e-mail.  
 
Versleuteld bericht lezen met behulp van een Microsoft account 

 Wanneer u gebruik maakt van een Microsoft e-maildienst (Outlook.com / Hotmail.com) hoeft u 
geen extra handelingen uit te voeren en kunt u het ontvangen bericht rechtstreeks openen in 
de desbetreffende mailomgeving (raadpleeg figuur 1). 

 
 
 

 

 
Versleuteld bericht lezen met behulp van een Google account 

 Wanneer u gebruik maakt van een Google e-maildienst (Gmail.com) dient u in eerste instantie 
op de blauwe knop “Bericht lezen” te klikken (figuur 2) en vervolgens in te loggen bij Gmail 
met behulp van de blauwe knop “Sign in with Google” om het ontvangen bericht te kunnen 
lezen (figuur 3). Maak hierbij gebruik van uw Gmail-inloggegevens.  

 

https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/privacy/privacy-leerlinggegevens/
https://www.oudersonderwijs.nl/op-school/privacy-en-leerlinggegevens/privacy/privacy-leerlinggegevens/
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Figuur 4 – Kies voor de optie om u 
aan te melden met een eenmalige 
wachtwoordcode. 

 

Aanme 

Figuur 5 – Eenmalige wachtwoordcode 
invullen. 

 

Aanme 

Versleutelde e-mailbericht weergeven 

 
Versleuteld bericht lezen met behulp van een andere e-maildienst 

 

 Wanneer u geen gebruik maakt van een Microsoft / Google e-maildienst kunt u zich 
aanmelden met een eenmalige wachtwoordcode. Klik net als u bij Gmail op de blauwe knop 
“Bericht lezen” (figuur 2). Klik vervolgens op de link “Of meld u aan met een eenmalige 
wachtwoordcode” (figuur 4).  

 
Er wordt een eenmalige wachtwoordcode gegenereerd en naar uw e-mailadres gestuurd. Vul 
deze binnen 15 minuten in en klik op de knop “Doorgaan” om het ontvangen bericht te kunnen 
lezen (figuur 5). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


