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1 DOELSTELLING 

De meeste campussen van de hogeschool beschikken over een draadloze netwerk- en 

internetverbinding1. Als KdG-student kan je daar online gaan met je eigen laptop. 

 

Deze handleiding is in eerste instantie bedoeld voor beginnende studenten, maar elke 

student die de netwerkconnectie opnieuw zou moeten maken, kan de procedure 

volgen. 

 

Deze handleiding beschrijft wat je moet doen als Linux draait als besturingssysteem op 

je laptop. Is dit niet het geval dan moet je een andere handleiding raadplegen 

(http://www.kdg.be/praktisch/ict/draadloos-internet):  

 Windows XP 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 MAC OS X 

2 DRAADLOOS WERKEN OP KDG 

2.1 De draadloze netwerken voor studenten 

Voor studenten zijn er 2 draadloze netwerken beschikbaar. 

 

 KDG_Open is het netwerk voor: 

 Gasten 

 Studenten die de eerste keer het draadloos netwerk van KdG willen gebruiken en 

daarvoor de tussenstap naar KDG_Open moeten gebruiken. 

 Studenten die problemen hebben bij het verbinden met KDG_Student en daarom 

tijdelijk terugvallen op KDG_Open. 

 

Normaal gezien connecteer je dus niet met KDG_Open.  

Er is immers ook geen rechtstreekse toegang tot je homedrive, de shares of de 

printers van de hogeschool. 

 

Let daarenboven op! De gegevens die je verzendt via KDG_Open worden standaard NIET 

gecodeerd en zijn mogelijk leesbaar voor anderen.  

Stuur dus nooit paswoorden, creditcard-gegevens of andere gevoelige informatie door via 

dit netwerk. 

 

 KDG_Student is het normale netwerk voor studenten.  

Het is een beveiligd netwerk. Je netwerkverkeer zal via dit netwerk gecodeerd door de 

lucht gaan. Er is wel een eenmalige configuratie nodig. (Zie verder.) 

2.2 Voorafgaande controles / acties 

Meestal is dit allemaal in orde, maar je kan het toch best even controleren. 

 

1. Op de meeste laptops is er een ‘schakelaar’ (drukknop, schuifknop, aanraakknop…) 

voorzien om je draadloze verbinding in of uit te schakelen. Schakel2 deze in. 

                                           
1 ICT-vaktermen staan in vet, de rest van de tekst moet je ze met dezelfde vakspecifieke betekenis lezen. 

http://www.kdg.be/praktisch/ict/draadloos-internet
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2. Kies voor een veilig KdG-paswoord en denk eraan om het regelmatig te wijzigen. 

(Zie de handleiding Studentenaccount - http://www.kdg.be/praktisch/ict ) 

2.3 Installatie 

De algemene werkwijze bestaat uit drie stappen die in de volgende hoofdstukken in 

detail worden besproken. 

 

 Aanmelden op KDG_Open om het KdG-certificaat te downloaden  

Dit kan eventueel ook gebeuren via het bekabelde netwerk of buiten KdG. 

 

 Het KdG-certificaat installeren. 

 

 Aanmelden op KDG_Student. 

 

3 INSTELLINGEN DRAADLOZE NETWERKEN KDG 

Met de volgende gegevens zou je in staat moeten zijn de draadloze studentennetwerken 

toe te voegen op je computer. De talloze verschillende distributies van Linux maken het 

immers moeilijk een sluitende handleiding te schrijven. 

3.1 KDG_Open 

Om te werken met KDG_Open moet je na het verbinden enkel je gebruikersnaam van 

KdG (= je e-mailadres) en bijhorend paswoord ingeven in een webpagina. Er zijn geen 

speciale configuratiestappen nodig. 

 

3.1.1 Instellingen: 

1. SSID: KDG_Open 

 

2. Beveiligingtype: Onbeveiligd! 

 

3. Authenticatie: Via een webpagina die je te zien krijgt wanneer je in je browser 

een internetpagina tracht te openen. 

 

4. Gebruikersnaam: e-mailadres van KdG. 

 

5. Wachtwoord: je KdG-paswoord. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    
2 Om de opeenvolgende acties die je moet doen ook visueel te benadrukken zijn ze onderstreept. 

http://www.kdg.be/praktisch/ict
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3.1.2 Aan- en afmelden op KdG_Open: 

1. Wanneer je verbonden bent met KDG_Open en je surft naar een website op 

internet kom je automatisch op het portaal van het KdG draadloos netwerk 

terecht.  

Zoniet surf je zelf naar https://12.12.12.12/login.html.  

 

(Misschien krijg je eerst een beveiligingswaarschuwing over een probleem met 

het certificaat.  

Die mag je negeren, en doorgaan naar de website.) 

 

2. Dan opent een pop-up venster.  

Zorg ervoor dat je browser de pop-ups van het portaal toestaat.  

Laat dit kleine venster gedurende je surfsessie best open staan.  

 

(Mogelijk moet je hier opnieuw de beveiligingswaarschuwing negeren.) 

 

3. Om uit te loggen, klik je in de pop-up op Logout.  

Dit venster kan je eventueel terug oproepen via https://12.12.12.12/logout.html. 

3.2 Het KdG Root Certificaat 

Download het KdG Root certificaat op de KdG-website onder 

http://www.kdg.be/praktisch/ict.  

Je vindt het bij (Draadloos) internet. Installeer het vervolgens op je computer. 

3.3 KDG_Student 

3.3.1 Instellingen: 

1. SSID: KDG_Student 

 

2. Beveiligingstype / Encriptietype: WPA2 (Enterprise) / AES 

         (Voor oudere laptops: WPA (Enterprise) / TKIP) 

 

3. Authenticatie-type: PEAP (Versie 0) 

 

4. Authenticatie-protocol (Inner Authentication): MSCHAPv2 

 

5. Certificaat: Karel de Grote ROOT CA 

 

6. Gebruikersnaam: e-mailadres van KdG  

 

7. Wachtwoord: je KdG-Paswoord 

 

8. Mode: Infrastructure 

 

9. Anonymous authentication, BSSID, MAC & MTU: (leeg) 

 

 

https://12.12.12.12/login.html
https://12.12.12.12/logout.html
http://www.kdg.be/praktisch/ict

