
 
 

Handleiding inloggen Office 365 & wachtwoord wijzigen 

Bij het Twents Carmel College maken we gebruik van Office 365. Office 365 is de cloud-omgeving 
van Microsoft waarmee leerlingen gratis de meest gangbare programma’s uit het Officepakket 
kunnen gebruiken, zoals Outlook, Teams, Word, Excel en PowerPoint. 

Teams for Education & Outlook 
We vinden het belangrijk dat leerlingen en docenten soepel met elkaar (digitaal) kunnen 
samenwerken. Daarom werken we op school met onder andere Teams for Education en Outlook. 
 
Teams for Education gebruik je om samen te werken met docenten of andere leerlingen. Outlook 
gebruiken we voor e-mailcontact met onze leerlingen, we noemen dit ook wel de ‘schoolmail’. Je 
hebt de schoolmail ook nodig om andere digitale omgevingen van school te openen. Denk aan het 
leerlingvolgsysteem SOMtoday en het roosterprogramma Zermelo. 
 
Stel het account op tijd in en bewaar de inloggegevens goed en veilig! 
Stel het Office 365 account in volgens de onderstaande stappen. We adviseren om dit tijdig te 
doen, zodat bij problemen contact opgenomen kan worden met onze ICT Helpdesk. Zorg er ook 
voor dat de inloggegevens goed en veilig bewaard worden. 

 
Inloggen in Office 365 
1. Ga naar www.twentscarmelcollege.nl, kies helemaal onderaan de pagina voor Office365 

(leerlingen) 

 

2. Vul de gebruikersnaam in. Dit is het schoolmailadres (leerlingnummer@tcc-leerling.nl) 

3. Kies voor Volgende 
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4. Vul het wachtwoord in en kies voor Aanmelden 

 

5. Maak een persoonlijke keuze om aangemeld te blijven 

 

6. Het inloggen is gelukt als je onderstaande apps ziet. Kijk alvast in Teams for Education en 
Outlook. 

 

7. Zorg dat het wachtwoord veilig bewaard wordt. Noteer het eventueel in de mobiele telefoon 

Het kan tot een uur duren voordat het nieuwe wachtwoord gebruikt kan worden 

  



 
Wachtwoord wijzigen 

1. Pas het wachtwoord aan via www.twentscarmelcollege.nl, kies helemaal onderaan de pagina 
voor Password-manager 

2. Log in met gebruikersnaam (leerlingnummer@tcc-leerling.nl) en wachtwoord 

3. Kies voor Aanmelden 

 

4. Kies voor Wachtwoord wijzigen 

 

5. Voor het nieuwe wachtwoord in, bevestig en kies voor Wachtwoord wijzigen 
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6. Kies tot slot voor Afmelden; pijltje rechts bovenaan de hoofdpagina 

 

7. Zorg dat het nieuwe wachtwoord veilig bewaard wordt. Noteer het eventueel in de mobiele 
telefoon 

Het kan tot een uur duren voordat het nieuwe wachtwoord gebruikt kan worden 

 

 


