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Vanwege het Coronavirus hebben de in Basispoort samenwerkende uitgeverijen en 
Onlineklas alles in het werk gesteld om thuis-leren te faciliteren. Normaal gesproken is niet 
alle software voor leerlingen thuis toegankelijk. En bepalen scholen zelf of leerlingen thuis 
(verder) mogen werken in software.

In het kader van deze uitzondering heeft Onlineklas ook bij alle scholen tijdelijk de 
Microsoft/Google module geactiveerd en het persoonlijk leren menu. Met deze modules 
kunt u inloggen zoals beschreven in stap 1 t/m 3 en via het ‘gepersonaliseerd menu’ kunt u 
per leerling specifieke software of koppelingen klaarzetten.



Voordat u aan de slag gaat

Leerlingen dienen in het bezit te zijn van een 
Onlineklas gebruikersnaam en wachtwoord. Deze kunt 
u printen of exporteren via de leerkrachten module.

a) Ga naar https://login.onlineklas.nl
b) Login met uw Onlineklas NL account.
c) Selecteer het groepen menu (links onderin).

U kunt vervolgens kiezen voor diverse print en export 
opties. Als u op de groep doorklikt kunt u ook voor elke 
leerling afzonderlijk een etiket maken met daarop de 
login gegevens en een QR code. Zie voor meer
informatie login optie 4.

https://login.onlineklas.nl/


De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar om thuis in te loggen in de Onlineklas portal:

1. Login met een Microsoft privé account zoals hotmail.com.
2. Login met een Microsoft Office 365 account.
3. Login met een Google account.
4. Login met een Onlineklas QR code.
5. Login met een Onlineklas snelkoppeling.
6. Login met een groep snelkoppeling (nieuwe optie).

Deze mogelijkheden zullen wij in de volgende pagina’s nader toelichten.



1. Login met een Microsoft privé account zoals hotmail.com.

a) Ga naar https://portal.onlineklas.nl
b) Klik op de Microsoft login knop.
c) Login in Microsoft.
d) U dient de autorisatie van Onlineklas goed te keuren.
e) Daarna verschijnt er een koppelscherm.
f) Vul daar de Onlineklas gebruikersnaam en wachtwoord in. 

De Onlineklas gebruikersnaam begint meestal met ‘NL’.

Daarna is het account gekoppeld en kan er met het Microsoft 
account worden ingelogd. Een directe login kunt u voortaan 
met deze link maken: https://portal.onlineklas.nl/azure/login

Microsoft login

Maakt u gebruik van meerdere Microsoft accounts op de PC? 
Gebruik dan de functie ‘Uitloggen uit Office 365’ om volledig uit 
de portal uit te loggen. Anders blijft het Microsoft account actief 
en kunt u geen ander account selecteren.

https://portal.onlineklas.nl/
https://portal.onlineklas.nl/azure/login


2. Login met een Microsoft Office 365 account.

Voor de koppeling met Office 365 verwijzen wij u naar onze portal Office 365 
handleiding.

U dient namelijk eerst in de Office 365 tenant aan te geven welke gebruikers er 
toegang krijgen tot de Onlineklas applicatie. Neem hiervoor contact op met uw 
netwerkleverancier.

De handleiding kunt met de onderstaande link downloaden:
https://login.onlineklas.nl/manual/OlkPortalOffice365_v1.pdf

https://login.onlineklas.nl/manual/OlkPortalOffice365_v1.pdf


3. Login met een Google account.

a) Ga naar https://portal.onlineklas.nl
b) Klik op de Google login knop.
c) Login in Google.
d) U dient de autorisatie van Onlineklas goed te keuren.
e) Daarna verschijnt er een koppelscherm.
f) Vul daar de Onlineklas gebruikersnaam en wachtwoord in. 

De Onlineklas gebruikersnaam begint meestal met ‘NL’.

Daarna is het account gekoppeld en kan er met het Google 
account worden ingelogd.

Voor een directe login op bijvoorbeeld Chromebooks kunt u de 
volgende link gebruiken: https://portal.onlineklas.nl/google/login

Google login

https://portal.onlineklas.nl/
https://portal.onlineklas.nl/google/login


4. Login met een Onlineklas QR code.

a) Ga naar https://login.onlineklas.nl
b) Login met uw Onlineklas NL account.
c) Selecteer het groepen menu (links onderin).
d) Selecteer een groep.
e) Klik bovenin op het pictogram ‘Toegangspas QR 

code’. 

Leerlingen kunnen met de QR code thuis inloggen.

U kunt deze QR-codes printen op Avery L7159 etiketten 
en uitdelen aan de leerlingen. 

QR codes

https://login.onlineklas.nl/


5. Login met een Onlineklas snelkoppeling.

a) Ga naar https://login.onlineklas.nl
b) Login met uw Onlineklas NL account.
c) Selecteer een gebruiker.
d) Klik bovenin op het pictogram ‘Gegevens mailen’. 

Er verschijnt een e-mail template met daarin de 
snelkoppeling en wachtwoord voor de gebruiker.

Gegevens mailen

https://login.onlineklas.nl/


6. Login met een groep snelkoppeling.

Portal instellingen

a) Ga naar https://portal.onlineklas.nl
b) Login als leerkracht.
c) Selecteer vanuit het snelmenu het menu ‘portal instellingen’.
d) Klik op ‘Groepinstelling’.
e) Klik op ‘Algemeen’.
f) Klik achter ‘Groep thuis login link’ op de knop ‘Kopieer naar 

klembord’. 

U kunt vervolgens de link plakken in bijvoorbeeld uw e-mail 
programma om deze met de leerlingen/ouders te delen.

De leerling kan via deze link op zijn Avatar klikken en daarna via de 
pincode inloggen. Een Microsoft of Google account koppeling is
hiervoor niet nodig.

Via deze link worden alleen de leerlingen getoond en niet de 
leerkrachten of andere medewerkers van de school.

Thuis login link

https://portal.onlineklas.nl/

