
 
 

 
 

Muiswerk Online & Single Sign On 
Inleiding 
Leerlingen kunnen met een enkele klik direct hun Muiswerk Online modules vinden. Via 
het platform Entree1, van de Kennisnet Federatie, is de elektronische leeromgeving 
(elo) van de school gekoppeld aan de Muiswerk Online schoolingang. Zo is het 
Muiswerken nog directer verbonden aan de andere schoolactiviteiten.  

In 5 stappen naar SSO 
De meeste elo’s zijn al gekoppeld aan Entree en dat maakt het activeren van deze 
functie een fluitje van een cent. Hieronder een 5-stappenplan: 
1. Zoek uit of uw elo een koppeling heeft met Kennisnet Federatie Entree. Kijk op de website van Entree.  
2. Geef officieel toestemming aan de Kennisnet Federatie om de accountcodes van de leerlingen door te 

geven aan Muiswerk Online via het toestemmingsformulier.  
3. Muiswerk Online is een leermiddel van Kurve. Stuur ons een e-mail (support@kurve.nl) om de koppeling 

te laten activeren, met in de e-mail: 
• de bevestigingsmail van de Kennisnet Federatie dat uw formulier is verwerkt. 
• uw Muiswerk Online schoolingang (online.muiswerken.nl/<schoolnaam>). 

4. Wij activeren Single Sign On via Entree in Muiswerk Online, u krijgt direct bericht als de koppeling werkt. 
5. Inloggen via de Entree koppeling werkt nu zo: 

• De gebruiker logt in op de elo. 
• De gebruiker roept Muiswerk Online aan in de elo via een nieuwe url: 

https://api.numo.nl/v1/saml/login/mo en wordt direct welkom geheten zonder eerst langs het 
Muiswerk inlogscherm te gaan. De gebruiker kan direct aan de slag. 

Voorwaarden Muiswerk Single Sign-On: 
• De loginnaam in de ELO (nlEduPersonRealId) moet gelijk zijn aan de gebruikersnaam 

(persoonscode) die binnen de Muiswerk Online omgeving wordt gebruikt.  
• Voor Magistergebruikers geldt dat zij een extra veld moeten importeren in Muiswerk Online bij het 

inlezen van de gebruikers. Meer hierover vindt u in de korte uitleg.  
• De verwachte doorlooptijd van aanvraag tot geactiveerde koppeling in Muiswerk Online bedraagt 

circa 1 à 2 weken.  
• Er zijn geen kosten verbonden aan het activeren van de koppeling. 

Goed om te weten: 
• Wachtwoorden worden NIET doorgegeven, dat is namelijk niet nodig. 
• De verwachte doorlooptijd van aanvraag tot geactiveerde koppeling in Muiswerk Online bedraagt 

circa 1 à 2 weken. 
• Buiten de elo om inloggen op Muiswerk Online blijft gewoon mogelijk via de gebruikelijke 

schoolingang (online.muiswerken.nl/<schoolnaam>). Zorg dus dat accounts ook binnen Muiswerk 
Online nog van een wachtwoord zijn voorzien. 

• Logo nodig voor een button in de elo? Het Muiswerk logo is als download beschikbaar op 
www.muiswerk.nl/muiswerk-logo.png.  

                                                
1 Entree is een platform van de Kennis Federatie waaraan onderwijsinstellingen hun elektronische leeromgeving kunnen koppelen. 
Via deze dienst kunnen de scholen met één login de digitale leermiddelen van Muiswerk Online bereiken.  
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