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Inloggen via de website van DUO, tabblad Zakelijk

 Inleiding

Mijn DUO is de beveiligde site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor 
de gegevensuitwisseling met zakelijke klanten zoals onderwijsinstellingen en 
gemeenten. U kunt inloggen via duo.nl/zakelijk/inloggen.

Voor de uitwisseling via Mijn DUO heeft uw organisatie een of meer beheerders en
gebruikers nodig. Het bevoegd gezag van een organisatie meldt een beheerder aan.
De (organisatie-) beheerder kent rollen en kenmerken toe aan gebruiker(s). Deze 
rollen en kenmerken bepalen welke gegevens een gebruiker mag uitwisselen. Een 
beheerder kan zelf ook een gebruiker zijn. 
Samengevat:
•  een (organisatie)beheerder: kent gebruikersrollen toe (aan zichzelf of iemand 

anders);
•  een gebruiker: is door de (organisatie)beheerder geautoriseerd om specifieke 

taken uit te voeren.

Een beheerder of gebruiker logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en token.
Een token is de cijferreeks die na een druk op de knop in de display van 
de tokengenerator verschijnt. Elke beheerder of gebruiker heeft een eigen 
tokengenerator, die door DUO wordt verstrekt.
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De autorisaties voor rollen en kenmerken die aan een gebruikersnaam met 
bijbehorende tokengenerator zijn toegekend bepalen welke gegevens deze persoon 
kan uitwisselen.

Een gebruiker heeft in de meeste rollen te maken met privacygevoelige informatie. 
Daarop is sinds mei 2018 de AVG van toepassing. De beheerder is verantwoordelijk 
voor het toekennen van een gebruikersrol aan de juiste persoon. Het algemeen 
bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van de juiste persoon als beheerder.

De beheerder is verantwoordelijk voor het actueel houden van de bij DUO 
vastgelegde gegevens van de gebruikers.

Naast deze algemene handleiding voor beheerders is er een aparte handleiding 
voor gebruikers en zijn er voor verschillende sectoren enkele aparte taakgerichte 
handleidingen. Mijn DUO geeft voor de meeste taken uitleg tijdens het proces (klik 
dan voor meer informatie over een invoegveld op ‘?’). Daarom is er niet voor elke 
taak een specifieke handleiding.

In deze handleiding wordt gebruik gemaakt van testgegevens. In uw eigen scherm 
ziet u de rollen en kenmerken die bij uw autorisatie horen.
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1.  Algemeen

 1.1 Aanmelden
Wanneer uw organisatie voor het eerst gebruik wil maken van de diensten die 
via Mijn DUO worden aangeboden, dan moet het bestuur van uw organisatie een 
beheerder aanmelden met het Aanmeldformulier Mijn DUO (Beheerder). Dit formulier 
kunt u downloaden van duo.nl/zakelijk onder Inloggen. Mail het volledig ingevulde en 
ondertekende formulier naar securityservicedesk@duo.nl of stuur het naar: 
Dienst uitvoering Onderwijs
Afdeling Security Service Desk (SSD)
Postbus 30152
9700 LC Groningen

Na de aanmelding stuurt DUO per koerier een tokengenerator naar de beheerder.
Die moet zich bij de ontvangst van de tokengenerator legitimeren bij de koerier.
De beheerder ontvangt het wachtwoord per brief.
NB Als er binnen de organisatie al een beheerder bekend is, dan stuurt DUO de 
tokengenerator voor een nieuwe beheerder per aangetekende post naar de bekende 
beheerder.

 1.2 Systeemvereisten
Om Mijn DUO te kunnen gebruiken, hebt u een computer met internetverbinding
nodig. Als u een recente versie van de browsers Internet Explorer, Mozilla 
Firefox of Chrome gebruikt, zijn er geen verdere systeemeisen. DUO geeft geen 
ondersteuning voor Apple gebruikers. 
Als uw internetbrowser cookies blokkeert, kunt u niet inloggen. Raadpleeg dan de 
helpfunctie van uw browser om de instellingen voor het toestaan van cookies te 
wijzigen. 
Als het beveiligingsniveau binnen uw netwerk op een te hoog niveau is ingesteld, 
kunt u mogelijk ook niet inloggen. Neem in dat geval contact op met uw 
systeembeheerder.
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2  Handleiding beheerder 

 2.1 Inloggen
Om toegang tot Mijn DUO te krijgen, moet u beschikken over een:
• gebruikersnaam
• wachtwoord
• tokengenerator

Vanaf de uitreiking door de koerier bent u de eigenaar van uw token. De 
tokengenerator is persoonsgebonden. Uw collega’s mogen er dus geen gebruik van 
maken. Nadat u bent ingelogd, hebt u toegang tot die diensten waarvoor u binnen Mijn 
DUO geautoriseerd bent.

Stappen

1. Ga naar duo.nl/zakelijk/inloggen.

2. Kies uw sector en klik op ‘Inloggen Mijn DUO’.

3. Vul uw gebruikersnaam, wachtwoord en de cijfercode van uw tokengenerator in. 

4. Klik op ‘Log in’.

Scherm ‘Inloggen’

tokengenerator
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2.2 Wachtwoord wijzigen
Nadat u voor de eerste keer bent ingelogd, moet u uw wachtwoord voor Mijn DUO 
wijzigen. Daarna moet u uw wachtwoord wijzigen als het is verlopen. U kunt uw 
wachtwoord ook tussentijds wijzigen. 

 Stappen

1. Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven in het scherm.

2. Klik onder ‘Profiel’ op ‘Wachtwoord wijzigen’.

3. Vul uw huidige en nieuwe wachtwoord in.

4. Bevestig uw nieuwe wachtwoord.

5. Klik op ‘Wijzig wachtwoord’.

U ziet nu het dashboard met mededelingen.

 

Scherm ‘Wachtwoord wijzigen’
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Scherm ‘Dashboard’
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 2.3 Uitloggen

 Stappen

1. Klik op uw gebruikersnaam rechtsboven in het scherm.

2. Klik onder ‘Profiel’ op uitloggen.

 2.4 Problemen met inloggen/tokengenerator
Hebt u problemen met inloggen? Raadpleeg de pagina “Problemen met inloggen” op
duo.nl/zakelijk.
Hieronder staan nog enkele aandachtspunten:
•  Als u vijf keer verkeerd inlogt, wordt uw account vijftien minuten geblokkeerd. 

Daarna kunt u opnieuw proberen in te loggen. 
•  Als u het wachtwoord bent vergeten, kunt u telefonisch of per e-mail om een 

nieuw wachtwoord vragen. Kijk voor het telefoonnummer of e-mailadres in 
hoofdstuk 5 Contact. Het nieuwe wachtwoord sturen wij u per brief toe. Uw 
account wordt geblokkeerd totdat u zich opnieuw hebt geregistreerd. De nieuwe 
registratie is pas afgerond als u uw nieuwe wachtwoord hebt gewijzigd. NB Dit 
geldt alleen voor beheerders. 

• Als beheerder kunt u het wachtwoord voor de gebruiker resetten. 
•  Als de door u ingevoerde autorisatiegegevens onjuist zijn, ziet u nadat u op 

‘Inloggen’ hebt geklikt een leeg scherm. Als de problemen aanhouden kunt u 
contact opnemen met DUO. Kijk voor het telefoonnummer of e-mailadres in 
hoofdstuk 5 Contact. 

Tokengenerator:
•  Het eigendom van de tokengenerator gaat vanaf de uitreiking ervan op u over. 

Als een tokengenerator is gedeactiveerd, dan moet u die terugsturen aan 
Securityservicedesk (SSD). Kijk in hoofdstuk 5 Contact voor het retouradres. 

•  Als uw tokengenerator kwijt of defect is, moet u dit direct melden aan DUO via 
(050) 599 84 40 (bereikbaar op werkdagen tot 13.00 uur) of securityservicedesk@ 
duo.nl. DUO deactiveert de tokengenerator zo spoedig mogelijk en stuurt u per 
aangetekende post een vervangende tokengenerator en via de gewone post een 
nieuw wachtwoord. 

•  Als u de tokengenerator niet meer gebruikt, moet u deze terugsturen naar DUO. 
Kijk in hoofdstuk 5 Contact voor het retouradres. 
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 2.5 Het menuscherm
Als u bent ingelogd kunt u altijd terugkeren naar het menuscherm door op uw 
gebruikersnaam rechtsboven in de balk te klikken.  

Onder ‘Onderwerpen’ staan de taken waarvoor u geautoriseerd bent. Voor sommige 
van deze taken kunt u een afzonderlijke handleiding downloaden van duo.nl/
zakelijk/inloggen. De meeste taken geven informatie tijdens het proces. U start het 
proces door op de taak te klikken. 

Onder ‘Profiel’ staan uw profielgegevens. 

 2.6 Contactgegevens wijzigen
U kunt zelf uw persoons- en contactgegevens wijzigen. Het is niet mogelijk om uw 
gebruikersnaam te wijzigen.

 Stappen

1. Ga naar het menuscherm.

2. Klik onder ‘Profiel’ op ‘Mijn gegevens’.

3. Voer de wijziging door. 

4. Klik op Opslaan.

 

Menuscherm
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3. Beheren gebruikers

U kunt gebruikers opvoeren en aan hen rollen en kenmerken toekennen waarvoor 
u, in uw rol als beheerder, toestemming hebt gekregen. U kunt alleen gebruikers 
autoriseren voor organisatiedelen waarvoor u zelf als beheerder geautoriseerd bent. 
DUO stelt de rollen vast. Als een rol aan een gebruiker is toegekend, krijgt hij of zij 
autorisatie om bepaalde diensten uit te voeren. 

 3.1 Gebruiker zoeken

 Stappen

1. Ga naar het menuscherm.

2.  Klik onder ‘Onderwerpen’ op ‘Autorisatiebeheer’ en vervolgens ‘Beheren 
gebruikers’.

  U ziet nu het scherm ‘Gebruiker zoeken’. In dit scherm wordt een lijst getoond 
met alle gebruikers van de organisaties waarvoor u de autorisaties mag beheren.

3. Controleer of de gebruiker in de lijst voorkomt.

Tip: U kunt de lijst verkleinen door een organisatie te selecteren of door zoektermen 
toe voegen in het veld ‘Zoeken’. Zie de volgende afbeeldingen.

Scherm ‘Gebruiker zoeken’ - organisatie

Scherm ‘Gebruiker zoeken’ - zoekterm
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 Komt de gebruiker in de lijst voor? 
U kunt gelijk rollen en selectiekenmerken wijzigen, toevoegen of verwijderen. Lees 
verder in paragraaf 3.3 Een gebruiker of uzelf autoriseren. De gebruiker heeft al 
een tokengenerator. Een autorisatie die gewijzigd is, werkt nadat de gebruiker is 
uitgelogd en daarna weer inlogt. 

 Is de gebruiker nog niet geregistreerd?
U moet eerst de nieuwe gebruiker toevoegen voordat u rollen en selectiekenmerken 
kunt toevoegen. Lees verder in paragraaf 3.2 Nieuwe gebruiker registreren.
 

 

Scherm ‘Gebruiker zoeken’ - organisatie
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Melding inlognaam komt al voor
Als de inlognaam van de gebruiker al voorkomt, geeft het systeem een 
melding. U kunt dan een andere inlognaam kiezen of het proces beëindigen.

 3.2 Nieuwe gebruiker registreren
Controleer eerst of de gebruiker al is geregistreerd.  Als u zeker weet dat de 
gebruiker nog niet geregistreerd is, voegt u deze persoon toe als gebruiker. 

 Stappen

1. Klik in het scherm ‘Gebruiker zoeken’ op ‘Maak nieuwe gebruiker aan’.

2. Kies een organisatie.

3. Vul de gegevens van de nieuwe gebruiker in.

4. Klik op ‘Bewaar’. (Als u op ‘Annuleer’ klikt, wordt er niets vastgelegd.) 

U komt terug in het scherm ‘Gebruiker zoeken’.

Scherm ‘Nieuwe gebruiker’ 
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De opgevoerde gebruiker kan nog niet direct gebruikmaken van Mijn DUO. Hiervoor 
heeft de gebruiker eerst een wachtwoord en een tokengenerator van DUO nodig. De 
inloggegevens worden per brief naar de nieuwe gebruiker gestuurd. De 
(persoonsgebonden) tokengenerator voor de nieuwe gebruiker wordt afzonderlijk naar 
de beheerder gestuurd via aangetekende post. De beheerder overhandigt vervolgens 
de tokengenerator aan de nieuwe gebruiker. 

 3.3 Een gebruiker of uzelf autoriseren

Aan een (nieuwe) gebruiker kunt u rollen en kenmerken koppelen.

 Rollen koppelen
De rol ‘Mijn-DUO-toegang’ wordt automatisch toegevoegd aan de gebruiker. Deze 
mag niet verwijderd worden, anders krijgt de nieuwe gebruiker bij het inloggen een 
foutmelding. De gebruiker heeft andere rollen nodig om taken uit te voeren in Mijn 
DUO, zoals het uitwisselen van bestanden.

 Kenmerken koppelen
Aan een rol zijn kenmerken (organisatiedelen) gekoppeld. Bij een nieuwe gebruiker 
moet u zelf de kenmerken aan de rol koppelen. Is er sprake van meer dan één rol? 
Dan moet u per rol selectiekenmerken toekennen. Als er geen kenmerken worden 
gekoppeld, kan de nieuwe gebruiker geen gegevens via mijn DUO inzien. 

Pop-up ‘Wijzig gebruiker’
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 Stappen

1. Ga naar het scherm ‘Gebruiker zoeken’. 

2. Klik rechts van de gebruiker op ‘Wijzig’.

3. Kies in de pop-up ‘Wijzig gebruiker’ voor ‘Rollen en kenmerken koppelen’.

4. Klik op ‘Verder’.

U ziet nu het scherm ‘Rollen en kenmerken koppelen’. Hier kunt u aan de gebruiker 
de rollen en kenmerken koppelen. Dit zijn de rollen en kenmerken die u met uw 
beheerdersrol mag toekennen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stappen

1. Selecteer een rol door een vinkje te zetten voor de juiste rol.

2.  Klik achter de rol op ‘Koppel kenmerken’.

 
 
 
 

 
Scherm ‘Rollen en kenmerken koppelen’
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U ziet nu de pop-up ‘Kenmerken koppelen’.

3.  Selecteer een kenmerk door een vinkje te zetten voor het juiste kenmerk. 

4.   Klik op ‘Bevestig’. (Als u op ‘Annuleer’ klikt wordt er niets vastgelegd.) U komt 
terug in het scherm ‘Rollen en kenmerken koppelen’. 

5.  Klik in dit scherm ook op ‘Bevestig’. (Als u op ‘Annuleer’ klikt wordt er niets 
vastgelegd.) 

U komt terug in het scherm ‘Gebruikers zoeken’.

 3.4 Wachtwoord gebruiker resetten 
U kunt het wachtwoord van een gebruiker resetten, bijvoorbeeld als de gebruiker 
het wachtwoord vergeten is of te lang niet heeft ingelogd. 

 

Pop-up ‘Kenmerken koppelen’ 

Pop-up ‘Wijzig gebruiker’
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 Stappen

1. Ga naar het scherm ‘Gebruiker zoeken’.

2. Klik rechts van de gebruiker op ‘Wijzig’.

3. Kies in de pop-up ‘Wijzig gebruiker’ voor ‘Wachtwoord resetten’.
 
4. Klik op ‘Verder’. (Als u op ‘Annuleer’ klikt wordt het wachtwoord niet gereset.)

U ziet nu de pop-up ‘Wachtwoord resetten’. In de pop-up ‘Wachtwoord resetten’ 
wordt automatisch een nieuw wachtwoord voor de gebruiker gegenereerd. Het 
wachtwoord wordt direct getoond in het scherm. 

 

5.  Geef dit wachtwoord door aan de gebruiker. De gebruiker kan dit wachtwoord 
gebruiken bij het inloggen. De gebruiker moet gelijk na het inloggen het 
wachtwoord wijzigen in een nieuw, zelf te bedenken wachtwoord. 

 
 3.6 Raadplegen en wijzigen gebruikers 

U kunt de gegevens van een gebruiker bekijken door in het scherm ‘Gebruiker 
zoeken’ op de naam van deze persoon te klikken. 

Pop-up ‘Wachtwoord resetten’

Pop-up ‘Wijzig gebruiker’
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 Stappen

1. Ga naar het scherm ‘Gebruiker zoeken’.

2. Klik rechts van de gebruiker op ‘Wijzig’.

3. Kies in de pop-up ‘Wijzig gebruiker’ voor ‘Algemene gegevens wijzigen’.

4. Klik op ‘Verder’.

U ziet nu het scherm ‘Algemene gegevens wijzigen’.

5.  Wijzig de gegevens. U kunt alle gegevens wijzigen, behalve de inlognaam.   

6.  Klik op ‘Bewaar’. (Als u op ‘Annuleer’ klikt worden de wijzigingen niet 
vastgelegd.)  

U komt terug in het scherm ‘Gebruiker zoeken’.

Scherm ‘Algemene gegevens wijzigen’
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 4. Afmelden

 4.1 Gebruiker afmelden (verwijderen) 
Voor een actuele administratie moet u als beheerder van uw organisatie gebruikers 
afmelden die geen rollen meer uitvoeren bij uw organisatie. Dat doet u door de 
gegevens van de gebruiker te verwijderen. De gebruiker heeft dan geen toegang 
meer tot Mijn DUO.

Stappen 

1.   Ga naar het scherm ‘Gebruiker zoeken’. 

2.   Klik rechts van de gebruiker op ‘Verwijder’. 

3.   Kies in de pop-up ‘Verwijder gebruiker’ voor ‘Ja’. 

4.   Klik op ’Bevestig’. (Als u op ‘Annuleer’ klikt wordt de gebruiker niet afgemeld.)

 4.2 Beheerder afmelden 
Stopt u als beheerder van uw organisatie? Dan moet u uw beheeraccount voor Mijn 
DUO intrekken en uw tokengenerator terugsturen. Gebruik hiervoor het formulier 
Aanmelding en wijziging Mijn DUO Zakelijk (beheerder).

 4.3 Afmelden van uw organisatie 
Wil uw organisatie geen gebruik meer maken van Mijn DUO? Dan moet u dit 
schriftelijk aan DUO doorgeven. U hoeft geen reden op te geven. Bij het afmelden 
van uw organisatie worden ook alle betrokken gebruikers afgemeld. U moet alle 
tokengeneratoren van beheerder(s) en gebruiker(s) terugsturen naar DUO. U 
ontvangt een bevestigingsbericht van de afmelding. 

De afmelding van uw organisatie regelt u dus niet via Mijn DUO. U hoeft op de site 
dan ook geen gegevens te wijzigen. 
 

Pop-up ‘Verwijder gebruiker’

https://duo.nl/zakelijk/images/aanmelding-mijn-duo.pdf
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 5. Contact 

Voor vragen over token, wachtwoord, aanmelden en inloggen kunt u telefonisch 
contact opnemen met de Securityservicedesk (SSD) (050) 599 84 40 (bereikbaar op 
werkdagen tot 13.00 uur). 

Per e-mail kunt u contact opnemen via securityservicedesk@duo.nl. 

Retouradres voor tokens die niet meer in gebruik zijn 
Dienst Uitvoering Onderwijs 
Afdeling Security Service Desk (SSD) 
Antwoordnummer 199
9700 VB Groningen 

Wilt u meer informatie of hebt u vragen over de diensten, kijk dan op de 
contactpagina (duo.nl/zakelijk/contact) voor het e-mailadres of telefoonnummer van 
de betreffende dienst.
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