
 
Gebruik van applicaties met nieuwe VOMEO- 
of oude Stad & Esch mailadres 
 
Naast de systemen van Stad & Esch en VOMEO worden veel externe cloud 
applicaties gebruikt. Deze zijn veelal niet gekoppeld aan de systemen van de 
school. Dat betekent dat heel veel applicaties nog gebruikt kunnen worden door in 
te loggen met het mailadres dat ook voor de kerstvakantie werd gebruikt 
(@stadenesch). Bovendien, leerlingen behouden het account/mailadres 
@leerling.stadenesch.nl en voor hen zal in die zin niets veranderen. 

In de onderstaande lijst staan applicaties waar wel wijzigingen op zijn toegepast of 
extra informatie over beschikbaar is. Dat kan zijn dat je inlognaam is veranderd 
van @stadenesch.nl in @vomeo.nl en/of dat de applicatie vanaf nu Single Sign-0n 
is te gebruiken. Vanuit Office/Digiplein hoeft dan niet meer te worden ingelogd op 
de applicatie omdat deze is gekoppeld aan de systemen van de school. Staat je 
applicatie in de onderstaande lijst, dan kunnen hiervoor aangepaste inlog 
handelingen gelden. 

Heb je vragen? Stel deze bij voorkeur aan de beheerder van de applicatie. Kom je 
er dan nog niet uit, ga dan even langs de servicedesk. 

 

AFAS Na de kerstvakantie, als alle emailadressen zijn aangepast in 
@vomeo.nl, dien je in AFAS in te loggen met behulp van je 
nieuwe @vomeo.nl mailadres. 
Inloggen doe je vanuit Digiplein. Daar staat een link naar AFAS. Je 
kunt ook rechtstreeks inloggen, namelijk via 
https://69564.afasinsite.nl/ Kies in het eerste AFAS scherm voor 
de knop: VOMEO Stad & Esch SSO 
Zodra je in AFAS wilt inloggen, word je doorverwezen naar 
Microsoft. Je logt dus ook in met je VOMEO-account en het 
wachtwoord wat je daar zelf voor hebt verzonnen. 
Als je binnen de muren van de school bent, is hiervoor 2-factor 
authenticatie niet nodig. Ben je thuis of elders dan wordt 2-factor 
authenticatie gebruikt die je de maandag na de kerstvakantie zelf 
hebt ingesteld door voor het eerst met je VOMEO-account in te 
loggen op de Microsoft365 omgeving. 

Aura Aura werkt met een account en wachtwoord die los staan van de 
systemen van Stad & Esch. Een wijziging van het emailadres naar 
@vomeo.nl heeft geen gevolgen voor het inloggen in Aura. 



Het @stadenesch.nl mailadres staat wel in Aura en wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om een vergeten wachtwoord te resetten. 
Totdat de beheerder van Aura deze emailadressen heeft 
aangepast ontvang je in geval van een vergeten wachtwoord een 
email op je @stadenesch.nl adres. Nadat de beheerder de 
emailadressen heeft aangepast, ontvang je deze email dan op je 
@vomeo.nl adres. Aanpassing van de mailadressen zal tijdens of 
z.s.m. na de kerstvakantie plaatsvinden. 

Capisci Aan de beheerders van Capisci is gevraagd de mailadressen 
en/of accounts te wijzigen. Via de beheerder krijg je de juiste 
inloggegevens. 

CITO Portal Na de kerstvakantie, als je emailadres is gewijzigd in @vomeo.nl, 
dien je in Cito Portal in te loggen met je oude @stadenesch.nl 
emailadres en het wachtwoord dat je al had. Dan kun je het 
emailadres als volgt aanpassen: 
- log in op portal.cito.nl 
- klik boven in het scherm op "Mijn gegevens" 
- wijzig de persoonsgegevens en klik op opslaan 

Diatoetsen Diatoetsen werkt met een account en wachtwoord die los staan 
van de systemen van Stad & Esch. Een wijziging van het 
emailadres naar @vomeo.nl heeft geen gevolgen voor het 
inloggen in Diatoetsen. 
Het @stadenesch.nl mailadres staat wel in Diatoetsen en wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om een vergeten wachtwoord te resetten. 
Totdat de beheerder van Diatoetsen deze emailadressen heeft 
aangepast ontvang je in geval van een vergeten wachtwoord een 
email op je @stadenesch.nl adres. Nadat de beheerder de 
emailadressen heeft aangepast, ontvang je deze email dan op je 
@vomeo.nl adres. Aanpassing van de mailadressen zal in of z.s.m. 
na de kerstvakantie plaatsvinden. 

Drillster Na de kerstvakantie als je emailadres is gewijzigd in @vomeo.nl, 
dien je in Drillster in te loggen met je oude @stadenesch.nl 
emailadres en het wachtwoord dat je al had. Daarna kun je 
rechtsboven in je scherm via je naam naar Mijn Profiel. 
Klik bij je Primair emailadres op “Voeg een email adres toe”. Vul je 
nieuwe VOMEO-mailadres in. Je krijgt een controle link 
toegestuurd op je nieuwe VOMEO-mailadres. Klik hierop en log 
vervolgens in met je nieuwe mailadres als account en het 
wachtwoord dat je al had. 
In Mijn Profiel kun je nu het nieuwe VOMEO-mailadres als Primair 
mailadres instellen. 

E-
herkenning 

E-herkenning werkt met een account en wachtwoord die los 
staan van de systemen van Stad & Esch. Een wijziging van het 
emailadres naar @vomeo.nl heeft geen gevolgen voor het 
inloggen in E-herkenning. 
Het @stadenesch.nl account staat wel in E-herkenning en wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om een vergeten wachtwoord te resetten.  
Het aanpassen van het emailadres in E-herkenning kan door in te 
loggen en dan op het icoontje van je account te klikken. Bij 



‘wijzigen persoonsgegevens’ kan het emailadres aangepast 
worden.  

E-Loo DOT Aan de beheerder van E-Loo DOT is gevraagd om de 
mailadressen en/of accounts aan te passen. Via de beheerder 
ontvang je de juiste gegevens om in te loggen in E-Loo DOT. Dit 
geldt alleen voor de accounts van 18 observeerders. Andere 
accounts loggen in met de bekende gegevens. 

Exam.net Na de kerstvakantie als je emailadres is gewijzigd in @vomeo.nl, 
dien je in Exam.net in te loggen met je oude @stadenesch.nl 
emailadres en het wachtwoord dat je al had.  
Klik vervolgens bovenin op Profiel en klik bij je emailadres op 
Bewerken, vul je nieuwe @vomeo.nl adres in en je wachtwoord en 
klik op E-Mailadres Wijzigen. Je krijgt nu een bevestigingsmail op 
je nieuwe emailadres. Klik op de link in deze email en je 
inlogaccount/emailadres voor Exam.net is gewijzigd. 

Examenblad Examenblad staat los van de Stad & Esch omgeving. Voorlopig 
kun je dan ook blijven inloggen met je huidige inloggegevens. Na 
de kerstvakantie zal een begin worden gemaakt met het 
aanpassen van de op het @stadenesch.nl mailadres gebaseerde 
accounts in Examenblad. Deze worden dan omgezet in een 
accountnaam die gelijk wordt aan het nieuwe @vomeo.nl 
mailadres. Hier zijn de examensecretarissen voor 
verantwoordelijk. Zij zullen je hierover t.z.t. meer informatie 
verschaffen. 

Gynzy Na de kerstvakantie als je emailadres is gewijzigd in @vomeo.nl, 
dien je in Gynzy in te loggen met je oude @stadenesch.nl 
emailadres en het wachtwoord dat je al had.  
Klik vervolgens links bovenin op je initialen en klik op Profiel en 
instellingen. Wijzig je emailadres en klik op Opslaan. Je krijgt nu 
een bevestigingsmail op je nieuwe emailadres. Klik op de link in 
deze email en je inlogaccount/emailadres voor Gynzy is 
gewijzigd. 

iBabs iBabs werkt met een account en wachtwoord die los staan van de 
systemen van Stad & Esch. Een wijziging van het emailadres naar 
@vomeo.nl heeft geen gevolgen voor het inloggen in IBabs. 
Wordt er gebruik gemaakt van een @stadenesch.nl account in 
IBabs dan kan de gebruiker deze zelf aanpassen. 

Instruct Instruct werkt met een account en wachtwoord die los staan van 
de systemen van Stad & Esch. Een wijziging van het emailadres 
naar @vomeo.nl heeft geen gevolgen voor het inloggen in 
Instruct. 
Het @stadenesch.nl mailadres staat wel in Instruct en wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om een vergeten wachtwoord te resetten. 
Totdat de beheerder van Instruct deze emailadressen heeft 
aangepast ontvang je in geval van een vergeten wachtwoord een 
email op je @stadenesch.nl adres. Nadat de beheerder de 
emailadressen heeft aangepast, ontvang je deze email dan op je 
@vomeo.nl adres. Aanpassing van de mailadressen zal in of z.s.m. 
na de kerstvakantie plaatsvinden. 

Kurzweil Kurzweil werkt met een account en wachtwoord die los staan van 
de systemen van Stad & Esch. Een wijziging van het emailadres 



naar @vomeo.nl heeft geen gevolgen voor het inloggen in 
Kurzweil. 
Het @stadenesch.nl mailadres staat wel in Kurzweil en wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om een vergeten wachtwoord te resetten. 
Totdat de beheerder van Kurzweil deze emailadressen heeft 
aangepast ontvang je in geval van een vergeten wachtwoord een 
email op je @stadenesch.nl adres. Nadat de beheerder de 
emailadressen heeft aangepast, ontvang je deze email dan op je 
@vomeo.nl adres. Aanpassing van de mailadressen zal in of z.s.m. 
na de kerstvakantie plaatsvinden. 

LessonUp Na de kerstvakantie als de mailadressen zijn gewijzigd in 
@vomeo.nl, dien je in LessonUp in te loggen met je oude 
@stadenesch.nl emailadres en het wachtwoord dat je al had.  
Klik vervolgens rechts bovenin op je naam en klik bij je emailadres 
op Wijzigen. Wijzig je emailadres in je nieuwe @vomeo.nl adres. 
Je krijgt nu een code die naar je nieuwe emailadres is gestuurd. 
Neem deze over in het veld “code”. Bevestig dit en je emailadres 
is gewijzigd. 

Magister Inloggen in Magister is niet veranderd t.o.v. de periode voor de 
kerstvakantie. 

Mailchimp Mailchimp werkt met een account en wachtwoord die los staan 
van de systemen van Stad & Esch. Een wijziging van het 
emailadres naar @vomeo.nl heeft geen gevolgen voor het 
inloggen in Mailchimp. 
Het @stadenesch.nl account staat wel in Mailchimp en wordt 
bijvoorbeeld gebruikt om een vergeten wachtwoord te resetten. 
Het aanpassen van het emailadres in Mailchimp kan door in te 
loggen en dan linksonder op het icoontje van je account te 
klikken. Ga dan naar ‘Profile’ en onder ‘Basic information’ kan het 
emailadres aangepast worden. Is je gebruikersnaam ook een 
emailadres? Pas deze dan ook aan. 

MMP Na de kerstvakantie als de mailadressen zijn gewijzigd in 
@vomeo.nl, dien je op MMP in te loggen met je nieuwe 
emailadres. Tijdens de kerstvakantie worden de emailadressen 
door de beheerder gewijzigd. Direct daarna worden ook de 
accountnamen gewijzigd naar de @vomeo.nl adressen. 
Je wachtwoord dat je al had voor MMP blijft wel hetzelfde. 

Wolf Wolf werkt door in te loggen met een in Wolf zelf aangemaakt 
account. Dit account heeft dezelfde naam als het oude 
@stadenesch.nl mailadres maar een in Wolf aangemaakt 
wachtwoord. Voorlopig kun je blijven inloggen met deze oude 
gegevens. Beide examensecretarissen, Ade Hoekstra en Mark de 
Ruijter-Groenewold, gaan z.s.m. na de kerstvakantie de 
aanpassing doorvoeren naar @vomeo.nl mailadressen. 

Zermelo Na de kerstvakantie als de mailadressen zijn gewijzigd in 
@vomeo.nl, dien je op Zermelo in te loggen met je nieuwe 
emailadres. Hiervoor gebruik je het wachtwoord wat je onlangs 
zelf hebt ingesteld. Het wachtwoord dus wat hoort bij je Office 
365 account, tevens het account dat je gebruikt voor de WiFi. 



Inloggen in Zermelo gaat vanaf nu Single Sign-On. Als je al bent 
ingelogd op Digiplein of Microsoft365 hoef je geen account en 
wachtwoord meer op te geven. 
Voor de volledigheid de url van Zermelo: Zermelo stadenesch 
(zportal.nl) 
Zo snel mogelijk op maandagochtend 9 januari zullen de nieuwe 
mailadressen in Zermelo worden ingelezen. 

 


