
 
Device uitrollen via de Bedrijfsportal 
(macbook) 
 
Waarom deze handleiding? Via de Bedrijfsportal van Microsoft krijg je als 
medewerker van Stad & Esch veilig toegang tot apps, gegevens en 
bronnen. Je moet als medewerker van Stad & Esch dus gebruik maken van 
deze Bedrijfsportal om veilig te kunnen werken en toegang te krijgen. 
 
Wat als ik het niet doe? Dan wordt de toegang tot bepaalde bronnen 
geblokkeerd en kan er geen gebruik gemaakt worden van applicaties, data 
en e-mailadressen van VOMEO. 
 
Is het veel werk? Nee, met een paar handelingen die hieronder uitvoerig 
worden beschreven maak je jouw device geschikt voor veilig werken binnen 
de digitale omgeving van VOMEO. 
 
In onderstaande handleiding is de fictieve medewerker 
j.b.van.der.ploeg@vomeo.nl opgenomen. 
 
Stap 1: Aanmelden bij het Bedrijfsportal 
 

  Zoek het volgende icoon in je ‘Applicaties’ folder of druk ‘CMD-<spatie>’ 
tegelijk in en voer de zoekterm ‘Bedrijfsportal’ in. 

 
 
 
 

 
  Staat deze App niet op je macbook? Download hem dan 

hier: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=853070 
 

  Klik in het volgende scherm op ‘Aanmelden’. 

 



 
  Voer in het volgende scherm je e-mailadres van school in en klik op 

‘volgende’. In onderstaand voorbeeld is het voorbeeldaccount 
j.b.van.der.ploeg@vomeo.nl opgenomen. Je device wordt aangemeld bij de 
digitale omgeving van VOMEO. 

 
 
Stap 2: Toegang krijgen tot VOMEO 
Om toegang te krijgen tot informatie en software van VOMEO dienen de 
volgende stappen doorlopen.  

  Klik op het volgende scherm op ‘Beginnen’. 

 



 
 
 

  Mochten er notificaties verschijnen dan kun je deze toestaan. 

 
 

  Vervolgens verschijnt er een scherm wat wel en niet inzichtelijk is voor de 
organisatie; klik vervolgens op ‘Doorgaan’. 



 
 

  Er wordt een beheerprofiel geïnstalleerd om het device op te nemen in de 
digitale omgeving van VOMEO. Klik hier op ‘Profiel downloaden’. 

 

 
  Nadat het profiel is gedownload verschijnt het volgende scherm. Het profiel 

moet nog geïnstalleerd worden. Klik hiervoor op ‘Installeer’ in de 
rechterbovenhoek van het scherm. Je ziet ook in het groen ‘Gecontroleerd’ 
staan. Dit betekent dat het profiel dat geïnstalleerd wordt, door de 
organisatie gecontroleerd en goedgekeurd is. 



 
 

  Bevestig in de pop-up dat je beheerprofiel wilt installeren door op 
‘Installeer’ te klikken. 
 

  Vul in de volgende pop-up de logingegevens van jouw macbook in (dit is 
niet je e-mailadres). 

 

 

 

   
  Het volgende scherm kan als actief scherm verschijnen; het kan ook zijn dat 

deze op de achtergrond actief is. 



 
 

  Het volgende scherm bevestigt het succesvol inschrijven van jouw device in 
de digitale omgeving van VOMEO. 

 

 
  Vervolgens verschijnen er meldingen rechtsboven in het scherm 

verschijnen. Dit in verband met de profielen die automatisch worden 
geïnstalleerd voor het beveiligen van de macbook. 
 
 



Tijdens het installeren van de profielen wordt er om een nieuw lokaal 
wachtwoord gevraagd. Dit is het wachtwoord dat je gebruikt om in te 
loggen op je macbook en om applicaties op de macbook te installeren. 
Onthoud dit wachtwoord goed! 
 
 

Hulp nodig? 
Heb je vragen en/of opmerkingen over deze handleiding? Klop dan gerust 
bij de servicedesk aan of neem contact op met hen via 
servicedesk@stadenesch.nl. 


