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Datum  8 november 2021 

Betreft  vooraankondiging inloggen met eHerkenning 

 

 

  

Geacht bestuur, 

  

De Wet digitale overheid is in voorbereiding. Deze wet is een initiatief van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en regelt het veilig en 

betrouwbaar inloggen bij overheidsdiensten, waaronder die van het ministerie 

van OCW. In lijn met deze wet hebt u voor het inloggen bij DUO en de Inspectie 

van het Onderwijs straks eHerkenning nodig op betrouwbaarheidsniveau 3. In 

deze brief leest u over de achtergronden en hoe u zich alvast kunt voorbereiden. 

 

Waarom eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3? 

eHerkenning voldoet aan de laatste veiligheidseisen en is hét nieuwe inlogmiddel 

van de overheid voor organisaties en bedrijven. Een eHerkenningsmiddel op 

niveau 3 is persoonsgebonden en heeft extra ingebouwde 

veiligheidsmaatregelen voor de controle van bevoegdheden. Een bevoegd 

persoon logt in met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms- of pincode. 

Zo zijn de gegevens van uw organisatie nog beter beschermd tegen misbruik. 

 

Waarvoor gebruikt u straks eHerkenning?  

Uw organisatie maakt voor het inloggen al gebruik van Mijn DUO. Daarvoor hebt 

u nu een gebruikersnaam, wachtwoord en tokengenerator nodig. Deze manier 

van inloggen wordt vervangen door eHerkenning. Hiervoor moet u een 

eHerkenningsmiddel aanschaffen. DUO informeert u tijdig over het exacte 

moment.  

 

Wat kunt u nu al doen? 

Aan het gebruik van eHerkenning zijn kosten verbonden: uw instelling betaalt 

een vast bedrag per persoon per jaar. Een geautoriseerd persoon kan met 

hetzelfde eHerkenningsmiddel inloggen bij verschillende overheidsinstanties. U 

kunt dit moment misschien aangrijpen om na te gaan wie er binnen uw 

organisatie toegang moet hebben tot Mijn DUO. 
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Wat regelt u later? 

DUO informeert u voor welke datum het eHerkenningsmiddel moet zijn 

aangeschaft. Wat u moet regelen, hangt af van uw situatie.  

 

Situatie 1: u gebruikt al eHerkenning 

Waarschijnlijk gebruikt uw organisatie al eHerkenning voor de uitwisseling met 

UWV en de Belastingdienst en zijn er dus al medewerkers bij uw organisatie 
geautoriseerd. Mogelijk moet u nog voor een aantal andere medewerkers, die 
inloggen op Mijn DUO, eHerkenning aanvragen. En als uw medewerkers 
eHerkenning al gebruiken op een lager niveau, dan kunt u uw leverancier vragen 
om een upgrade naar niveau 3. 
 

Situatie 2: u gebruikt nog geen eHerkenning 

Als uw organisatie nog geen eHerkenning gebruikt, dan moet u de aanschaf van 

het eHerkenningsmiddel op het betrouwbaarheidsniveau 3 zelf regelen. Kijk op 

eHerkenning.nl voor de procedure en een overzicht van erkende leveranciers die 

eHerkenning aanbieden. 

 

Meer informatie 

Vanaf januari 2022 gaat DUO stapsgewijs het inloggen op Mijn DUO met 

eHerkenning mogelijk maken. De Mijn DUO-beheerders binnen uw organisatie 

krijgen nadere informatie via e-mail en de bekende informatiekanalen zoals 

duo.nl en het e-zine. 

 
Als u nu al vragen hebt dan kunt u terecht bij de Helpdesk IPO, bij voorkeur via 
ipo@duo.nl.  

Meer informatie kunt u vinden op www.duo.nl/eherkenning. Op deze website 

kunt u de komende tijd steeds meer informatie vinden over het gebruik van 

eHerkenning bij DUO. 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

De directeur Middelbaar Beroepsonderwijs  
  
 
 
 
 
 

Henrike Karreman 
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