
 

 
 

 
AANMELDEN BIJ DE ONLINE OVERHEID:  

AUTHENTICATIEMETHODES BEGRIJPEN EN TOEPASSEN 
 
 
Beschrijving van de opleiding  
 
In de geconnecteerde samenleving van vandaag moeten overheidsdiensten hun 
gebruikers een breed scala aan online diensten aanbieden, van actuele en consistente 
informatie over administratieve procedures tot de mogelijkheid om hun aanvragen op 
elk moment, eender waar en op een veilige manier elektronisch in te dienen en op te 
volgen. 
 
Online overheidsdiensten zijn een centrale spil geworden van het overheidsbeleid en 
moderniserings- en transformatieprogramma's, met als doel 100% van de 
administratieve procedures te dematerialiseren. De dematerialisatie van 
overheidsdiensten wordt niet langer uitsluitend gezien in termen van het "digitale 
dienstenaanbod", maar in een bredere dimensie die de burger ziet als een "actieve 
bijdrager" en niet langer als een "loutere gebruiker van de dienst". 
 
Om toegang te krijgen tot de online diensten van de overheid, biedt BOSA verschillende 
digitale sleutels aan. In de context van de huidige gezondheidscrisis is deze tool 
bijzonder nuttig omdat burgers daarmee in alle veiligheid documenten kunnen opvragen 
zonder dat ze zich fysiek naar een loket moeten begeven. 
 
Overheidsambtenaren staan in de frontlinie van de dienstverlening aan gebruikers en 
zijn de belangrijkste actoren voor het vereenvoudigen van die diensten. Het is daarom 
nodig om nieuwe technologieën te integreren met het oog op een doorgedreven digitale 
overheid dankzij een professionele digitale inclusie van alle ambtenaren.  
 
Bovendien moeten ambtenaren, gelet op de vele - voornamelijk technologische - 
ontwikkelingen, gebruikers kunnen informeren over het bestaan van deze verschillende 
digitale sleutels en hen zo nodig begeleiden om hen daarmee vertrouwd te maken. 
 
Deze opleiding is bedoeld voor ambtenaren die in contact staan met burgers, maar ook 
voor ambtenaren die op een bureau werken. 
 
 
Doelstellingen 
 

• De digitale sleutels gebruiken om zich online aan te melden en hun toepassing 
begrijpen. 

• Deelnemers bewustmaken van het belang van die digitale sleutels om zich aan 
te melden bij elektronische loketten 

• Deelnemers bewustmaken omtrent de beveiliging van de digitale sleutels 

• De sterke punten en voordelen van de tool bepalen 

• Deelnemers informeren over beschikbare documentatie en info 
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Doelpubliek 
 
De deelnemers zullen een beter inzicht krijgen in het gebruik en het nut van 
authenticatiemethodes.  
 
 
Inhoud 

• Inleiding: digitale sleutels - CSAM  

• Itsme  

• eID 

• Wachtwoord en gebruikersnaam (LRA) 

• Documenten en dragers 

• Focusgroep  
 
Duur 
2u (van 10u00 tot 12u00) 
 
Capaciteit  
Online sessie - max. 40 deelnemers/sessie  
 
 
Periode 
 

Van Tot Duur Lestijden Taalrol 

25-10-22 25-10-22 2u 10u00 - 12u00 FR 

17-11-22 17-11-22 2u 10u00 - 12u00 FR/NL 

 
 
 
Samenwerking 
 

 
 
 
 
Inschrijvingen - Contactpersoon talent.brussels 
  
Loopbaancentrum - training@talent.brussels  
 
 

Prijs 

De sessies zijn gratis 
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