
Authenticatie wat is dat?



Authenticatie

Authenticatie is het proces waarbij iemand nagaat 
of een gebruiker, een andere computer of 
applicatie daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. 
Bij de authenticatie wordt gecontroleerd of een 
opgegeven bewijs van identiteit overeenkomt met 
echtheidskenmerken, bijvoorbeeld een in het 
systeem geregistreerd bewijs. De authenticiteit 
van het object moet worden nagegaan. Een 
computer met daarvoor ontworpen applicaties kan 
hierbij helpen.



Je hebt iets en je weet iets

PIN



Je hebt iets en je weet iets

Kennis

Iets wat je weet is bijvoorbeeld een wachtwoord, een pincode of een 
geheime zin. Het is de bedoeling dat dit bewijs geheim is, het mag 
niet uitlekken om diefstal van de identiteit tegen te gaan. Een 
beroemde geheime zin is "Sesam, open u". Een hacker zal proberen 
de identiteit van iemand over te nemen door een wachtwoord te 
raden, te achterhalen met behulp van bijvoorbeeld een keylogger of 
te kraken. 

Om die reden wordt in professionele omgevingen dan ook het 
gebruik van complexe wachtwoorden afgedwongen, die periodiek 
gewijzigd moeten worden. Als het goed is, zal de kraaktijd van een 
wachtwoord langer moeten zijn dan de vervaltermijn.



Kennis en bezit

Bezit

Dit betekent dat het bewijs van de identiteit wordt geleverd 
door het gebruikmaken van een fysiek herkenningsteken, dat 
door of namens het autoriserende systeem werd uitgereikt. Te 
denken valt aan een token als een chipkaart (de smartcard), 
een USB-sleutel, of een TAN-codelijst. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van de vraag-antwoordfunctie: het 
autoriserende systeem stelt een vraag en degene die toegang 
vraagt, moet met behulp van het token een passend antwoord 
geven. Een voorbeeld is de TAN-code van de ING Bank: het 
systeem vraagt om een willekeurige code uit een lijst van 
honderd nummers op te geven.



Authenticatie en autorisatie 

● Authenticatie is de tweede stap in het 
toegangscontroleproces. 

● De eerste stap in dit proces is identificatie, 
● de derde en laatste stap is autorisatie.



Hoe bewijs je achter de computer 
wie je bent?

Je Internet provider die heb je verteld waar je woont.
Aan de Internet provider betaal je maandelijks via de bank.
Bij die bank heb je een rekeningnummer.
Voor dat je die rekening kreeg heb je je moeten identificeren 

Emailadres:

pietje.puk@ziggo.nl

Wachtwoord:

aapnootmies

mailto:pietje.puk@ziggo.nl


Wat is een Google-account?

Een Google-account is een algemene 
aanmeldingsaccount waarvoor u maar één e-
mailadres en wachtwoord nodig heeft.

Met uw Google-account kunt u echter gemakkelijk 
schakelen tussen al uw Google-diensten waarvoor u 
dezelfde aanmeldingsgegevens gebruikt (zoals 
Google Discussiegroepen, Gmail en Google Product 
Search). Zodra u zich heeft aangemeld, blijft u 
aangemeld. U hoeft zich dus niet steeds weer af en 
aan te melden.



Aan de slag met Google Accounts

● Een Google-account maken
● Een sterk wachtwoord instellen
● Uw Google-account verifiëren
● Uw account verifiëren via sms of spraakoproep
● Controleren of u een account heeft
● Browservereisten
● De gegevens beheren die andere gebruikers over u 

te zien krijgen in Google-services



Een Google-account maken

Met een Google-account heeft u slechts één gebruikersnaam en 
wachtwoord nodig om toegang te krijgen tot Google-producten zoals Gmail, 
Google+, YouTube en meer. Een Google-account wordt geleverd met een 
Gmail-adres en een Google+ profiel. Nadat u een Google-account heeft 
gemaakt, kunt u dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord 
gebruiken om in te loggen bij een Google-product.

Een Google-account maken  https://accounts.google.com/signup

Ga naar de pagina Uw Google-account maken om een Google-account te 
maken.

U kunt ook op de link Een account maken onder het inlogvak in het midden 
van een Google-inlogpagina klikken.



https://accounts.google.com/signup













Klik hier



Net gemaakt



Wanneer je een Google account
Hebt kun je van de volgende
App's applicaties gebruik maken 







Identiteitsbewijs

Het belangrijkste bewijsstuk van iemands identiteit 
is het identiteitsbewijs, meestal een paspoort. Dit 
wordt aan een individu afgegeven door een 
geautoriseerde ambtelijke instantie. Controlerende 
instanties (bijvoorbeeld de douane) controleren de 
echtheid van het bewijsstuk door te letten op 
echtheidskenmerken. Een paspoort is van grote 
waarde, vandaar dat op grote schaal wordt 
geprobeerd om paspoorten te stelen of te 
vervalsen.



Digitale wereld

In de digitale wereld kan het papieren paspoort 
in beginsel niet worden gebruikt voor 
authenticatiedoeleinden. Een papieren 
paspoort kan worden gebruikt om een digitaal 
paspoort (een certificaat) te verkrijgen. Een 
veelgebruikte methode voor authenticatie op 
een digitaal netwerk is Kerberos.



Communiceren = verbinding
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