Wachtwoord herstellen
Om je wachtwoord te kunnen herstellen is het nodig om je eerst te
registreren, aan te melden.
Nadat je bent geregistreerd kun je zelf je wachtwoord thuis of op
school herstellen indien je wachtwoord is verlopen of als je je
wachtwoord bent vergeten. Als je later je e-mailadres of antwoorden
wilt aanpassen kun je jezelf opnieuw registreren. Dan worden je oude
gegevens overschreven.
1.

Registreren/aanmelden

Open je deze website vanuit huis, meld je dan eerst aan met je huidige
gebruikersnaam en wachtwoord.

1.2. Vul je huidige wachtwoord in en klik op Volgende
1.3. Geef jouw antwoord op de gestelde vraag en klik op Volgende.
Zorg dat je het antwoord onthoudt want deze vraag wordt opnieuw gesteld
als je in de toekomst je wachtwoord gaat herstellen

1.4. Geef een e-mailadres op en klik op Volgende. Maar gebruik
hier niet het e-mail adres van school.
1.1. Open je favoriete browser en surf naar
https://wachtwoordaanmelden.cog.nl

Als je je wachtwoord gaat herstellen zal er een beveiligingscode worden
verstuurd naar dit e-mailadres. Het is het handigst als je dit e-mailadres kunt
bekijken vanaf je mobiele telefoon of via een website.

1.5. Je ontvangt een bevestigings e-mail dat de registratie is
voltooid.
Je bent nu geregistreerd waardoor je in de toekomst je wachtwoord
kunt herstellen.

2. Wachtwoord herstellen

2.1. Open je favoriete browser en surf naar
https://wachtwoord.cog.nl

2.6. Vul nu twee keer hetzelfde nieuwe wachtwoord in en klik op
Volgende.
Je hebt nu een nieuw wachtwoord ingesteld voor je school account. Je
kunt dit nieuwe wachtwoord meteen gebruiken.
3.






Waar moet het wachtwoord dan aan voldoen?
Het totale wachtwoord moet minimaal 7 tekens bevatten.
Het gebruik van (delen van) de eigen voor- en/of achternaam wordt
niet geaccepteerd.
Het wachtwoord moet bestaan uit hoofdletters en/of, kleine
letters, cijfers en een bijzonder teken (bijvoorbeeld een !, @, #, %
etc.)
Lijkt het wachtwoord op een vorig wachtwoord dan wordt het niet
geaccepteerd
Maak gebruik van eenvoudige ezelsbruggetjes om je wachtwoord
te onthouden, maar die niet naar jezelf verwijzen natuurlijk!

2.4. Open het postvak van het e-mailadres dat je bij de registratie
hebt opgegeven en noteer de beveiligingscode in de e-mail die
je hebt ontvangen van “Wachtwoord herstel”.

Voorbeeld:
Neem een makkelijk te onthouden woord, in dit geval: telefoon:
Vervang tekens door bijzondere teken: T3!efo0n
Hoofdletter
T
Cijfer
3
Speciaal teken
!
Kleine letter
e
Kleine letter
f
Kleine letter
o
Cijfer
0
Kleine letter
n

2.5. Vul de beveiligingscode in op de herstel website en klik op
Volgende.

Heb je vragen over het herstellen van je wachtwoord neem dan contact
op met de Helpdesk ICT.

2.2. Vul je gebruikersnaam in en klik op Volgende.
2.3. Geef antwoord op de gestelde vraag en klik op Volgende.

