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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 MAC OS X 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 
 Linux 

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 connecteert 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 een wel eenmalige configuratie nodig. (Zie verder.) 
 
 
 
 

                                           
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


 
Handleiding v3.2 
STUDENTENWIFI  

MAC OS X 
    
  

   

KDG_ICT_HAND_StudentenWifiMacOSX_v3.2                                         15-12-2015                                          4 van 8 
 

 

2.2 Voorafgaande controles / acties 

Meestal is dit allemaal in orde, maar je kan het toch best even controleren. 
 
Op de meeste laptops is er een ‘schakelaar’ (drukknop, schuifknop, aanraakknop…) 
voorzien om je draadloze verbinding in of uit te schakelen. Schakel2 deze in. 
 

Zorg dat AirPort is ingeschakeld en dit icoontje rechtsboven in de menubalk staat 
(in zwart of grijs). 
 
Als het icoontje ontbreekt kan je het zelf in de menubalk plaatsen: 
 Ga via de Apple-menutoets naar Systeemvoorkeuren. 

 
 Kies Netwerk. 

 
 Klik op AirPort en vervolgens op Configureer. 

 
 Daar vink je Toon AirPort-status in menubalk aan. 

 
AirPort inschakelen doe je door in de menubalk op het icoontje te klikken en Schakel 
AirPort in te kiezen. 
 
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 DRAADLOOS WERKEN MET KDG_OPEN 

3.1 Maak verbinding met het draadloze netwerk KDG_Open 

 
 
 
 Klik op het AirPort-icoontje in de menubalk en kies 

KDG_Open. 
 
 
 

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

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


 
Handleiding v3.2 
STUDENTENWIFI  

MAC OS X 
    
  

   

KDG_ICT_HAND_StudentenWifiMacOSX_v3.2                                         15-12-2015                                          5 van 8 
 

 

3.2 Meld je aan op KDG_Open 

 Start je browser (Mozilla Firefox, Safari…) 
 
 Surf naar een website op internet. 

 
Je komt automatisch op het portaal van het KdG draadloos netwerk terecht.  
(Is dat niet het geval surf je zelf naar https://12.12.12.12/login.html) 
 
Je krijgt eerst een beveiligingswaarschuwing over de identiteit van de website (het 
certificaat) omdat de website 12.12.12.12 niet controleerbaar is. 
 
 In Safari klik je op Ga Door. 
 In Firefox kies je Of u kunt een uitzondering toevoegen…  

Vervolgens: 
o Uitzondering toevoegen.  
o Certificaat ophalen  
o Beveiligingsuitzondering bevestigen. 

  

 
 
 Tik je User Name (gebruikersnaam = je e-mailadres) en bijhorend Password in 

het loginscherm.  
 
Je bent nu verbonden met KDG_Open 

3.3 Je surfsessie veilig beëindigen 

 In de pop-up klik je op Logout.  
(Dit venster kan je eventueel weer oproepen via https://12.12.12.12/logout.html) 

 
 Sluit vervolgens alle browservensters. 

 
 
 
 
 
 
 

https://12.12.12.12/login.html
https://12.12.12.12/logout.html
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4 INSTALLEREN VAN HET KDG ROOT CA CERTIFICAAT 

4.1 Downloaden van het certificaatbestand 

 Download het KdG Root certificaat op de KdG-website onder 
http://www.kdg.be/praktisch/ict/draadloos-internet  

4.2 Installatie 

 Dubbelklik op het root certificaat (.cer bestand). 

 Je voegt het certificaat toe aan de sleutelhanger Systeem. 

 
 

(Om het certificaat aan de ‘Systeem’ sleutelhanger toe te voegen, dien je het 
lokale administrator wachtwoord (niet je KdG logingegevens) op te geven 

 Vertrouw het KdG Root CA certificaat altijd. 
Open het certificaat door er op te dubbelklikken. 

 Kies ‘Vertrouw altijd’ en sluit het certificaat (door deze instelling te wijzigen, zal je 
terug je lokale administrator wachtwoord op moeten geven). 

 
 

Het KdG Root Certificaat is nu geïnstalleerd. 
 
Opmerking:  
De certificaten kan je bekijken onder Sleutelhangertoegang via Ga en vervolgens 
Hulpprogramma’s.  
Daarna klikken op Certificaten.  
Onder Systeem en later ook Inloggen kan je de certificaten en inloggegevens 
terugvinden (tussen de versies van MAC OS X kan dit afwijken). 
 

http://www.kdg.be/praktisch/ict/draadloos-internet
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5 DRAADLOOS WERKEN MET KDG_STUDENT 

De configuratiestappen om draadloos te werken met KDG_Student moet je éénmalig 
op je computer doorlopen. 
Je kan dit enkel als je binnen het bereik bent van de antennes op de campussen.  
Als het netwerk binnen bereik is, gebeurt het verbinden de volgende keer automatisch. 
 

5.1 Automatische configuratie (MAC OS X 10.7+) 

 Klik op het AirPort-icoontje  in de menubalk en selecteer het KDG_Student 
netwerk. 

 
 
 Voer je KdG-logingegevens in en klik op Bij de Gebruikersnaam vul je jouw e-

mailadres in met het bijbehorende wachtwoord en klik je op Verbinden. 

 
 
Je computer probeert te verbinden. 
 

• Als je tijdens het verbinden een vraag ‘verifieer certificaat’ krijgt, heb je het KdG 
Root CA certificaat niet vertrouwd op je laptop. 
 
Klik ‘continue’ om door te gaan en te verbinden met het draadloze netwerk. 
 
Om in de toekomst op een veiligere manier verbinding te maken, installeer je 
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het KdG Root CA (zie Punt 4, installeren van het KdG Root CA Certificaat). 

 
 
Je bent nu verbonden met KDG_Student en de instellingen zijn opgeslagen. 
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