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1 BASIS ACCOUNT OF GEVORDERD ACCOUNT? 

Leerlingen uit het basis- of buitengewoon onderwijs krijgen een basis account. Na activatie ontvangen 
leerlingen een gebruikersnaam en wachtwoord via de school. Het wachtwoord wordt willekeurig 
gekozen uit een lijst en bestaat uit 6 karakters, bevat een woord en enkele cijfers.  
 
De gebruikersnaam en het wachtwoord kan een leerling niet zelf aanpassen. Bij verlies van het 
wachtwoord dient de LeerID-beheerder de leerling een nieuw wachtwoord te geven.  
 
Leerlingen uit het gewoon secundair onderwijs hebben een gevorderd account. Na activatie ontvangen 
zij een gebruikersnaam en wachtwoord via de school. Het wachtwoord bestaat uit een combinatie van 
8 willekeurige karakters. Bij de eerste aanmelding krijgt de leerling de vraag om dit wachtwoord te 
wijzigen naar een wachtwoord dat uit minstens 12 karakters bestaat. De leerling krijgt 1 maand de tijd 
om een nieuw wachtwoord te kiezen.  
 
Zolang de leerling het wachtwoord kent, kan het wachtwoord gewijzigd worden in het LeerID 
Leerlingloket. De leerling kan vrijwillig een e-mailadres toevoegen aan het account om bij verlies van het 
wachtwoord zelf een nieuw wachtwoord aan te maken. Voegt de leerling geen e-mailadres toe, zal de 
leerling bij verlies van het wachtwoord de LeerID-beheerder om een nieuw wachtwoord moeten 
vragen. 
 

2 AANMAKEN LEERID-ACCOUNT VOOR ÉÉN LEERLING 

Basis- en gevorderde accounts worden op dezelfde manier aangemaakt.  
 
Om een leerling op te zoeken gebruik je de filter bovenaan de startpagina. Je kunt zoeken op 
stamnummer, naam of voornaam. 
 

 

Klik op de leerling in de zoekresultaten. Je ziet de gegevens van de leerling.  
Onder de persoonsgegevens klik je op ‘Maak een LeerID aan’. 
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OPMERKING 

• Zijn de inschrijvingsgegevens niet correct? Dan moeten deze worden aangepast 

via het leerlingadministratiepakket van de school. Nadat de gecorrigeerde 

gegevens doorstromen uit DISCIMUS staan ze een dag later ook correct in het 

LeerID Schoolloket. 

• Geen officiële gegevens beschikbaar? Dan beschikt de leerling (nog) niet over een 

geldig rijksregister- of bisnummer of ontbreekt het identificatienummer in het 

leerlingadministratiepakket van de school. 
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Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn verplichte velden. Je krijgt onderstaand scherm, waar je de 
gebruikersnaam en het wachtwoord nog kunt wijzigen. 
 

 
  

OPMERKING 
 
Een gebruikersnaam kan slechts 1 keer voorkomen in het systeem. Indien de gegenereerde 
gebruikersnaam reeds bestaat, wordt deze aangevuld met een cijfer. 
 
Deze gebruikersnaam mag niet langer zijn dan 50 karakters en mag geen ‘@-teken’ bevatten. 
 
Sinds de release van 08/02/2023 kan er hier geen e-mailadres meer ingevuld worden. 
Leerlingen kunnen dit nu zelf doen wanneer ze een gevorderd account hebben. 
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Klik nadien op ‘Bewaren én afdrukken’. Je kunt de PDF afdrukken en de aanmeldgegevens aan de 
leerling bezorgen. 
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3 AANMAKEN LEERID-ACCOUNTS IN BULK 

Basis- en gevorderde accounts worden op dezelfde manier aangemaakt.  
 
Je kunt LeerID-accounts aanmaken voor verschillende leerlingen die je filtert in het LeerID Schoolloket. 
Om een groep leerlingen te selecteren gebruik je de filter bovenaan. Je kunt filteren per administratieve 
groep, accountstatus en type. 
 
Selecteer alle leerlingen door helemaal bovenaan (naast “stamnummer”) het vakje aan te vinken en klik 
vervolgens onderaan op ‘Maak LeerID’s aan’. 
 

 
Gebruikersnaam en Wachtwoord zijn verplichte velden. Je krijgt onderstaand scherm, waar je de 
gebruikersnaam en het wachtwoord nog kunt aanpassen 
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Klik nadien op de knop ‘Bewaren én afdrukken’. Je kunt de PDF of Exel afdrukken en de 
aanmeldgegevens aan de leerlingen bezorgen. 
  

OPMERKING 
 
Een gebruikersnaam kan slechts 1 keer voorkomen in het systeem. Indien de gegenereerde 
gebruikersnaam reeds bestaat, wordt deze aangevuld met een cijfer. 
 
Deze gebruikersnaam mag niet langer zijn dan 50 karakters en mag geen ‘@-teken’ bevatten. 
 
Sinds de release van 08/02/2023 kan er hier geen e-mailadres meer ingevuld worden. 
Leerlingen kunnen dit nu zelf doen wanneer ze een gevorderd account hebben. 



 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
23.02.2023 LeerID Schoolloket – Aanmaken van LeerID-accounts pagina 9 van 9 

 
Download in PDF: 

 
Download in Excel: 
 

 


