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Handleiding VPN installeren voor macOS 
1. Inleiding 

Update je macOS naar de meest recente versie zodat de VPN-software zonder problemen geïnstalleerd 
kan worden. Check hiervoor de versie van het besturingssysteem door op het Apple-logo/menu 
linksboven te klikken en te kiezen voor Over deze Mac en ga na of er een update beschikbaar is.  

Is deze instructie niet geheel duidelijk? Kijk dan op https://support.apple.com/nl-nl/HT201260 .  
In onderstaand voorbeeld is de macOS versie Ventura 13.0.1.  

 

De huidige ondersteunde besturingssystemen voor Ivanti Secure Access zijn te vinden via de volgende 
link:  
https://help.ivanti.com/ps/help/en_US/ISAC/22.X/spg-22.X/platform-and-browser-compatibility.htm 

2. Download de VPN-software 

Ga naar: student.uva.nl/onderwerpen/vpn en klik vervolgens in het linker menu op: VPN installeren en 
dan op MacOs. 

3. Start de installatie 

Zoek het gedownloade bestand op en dubbelklik hierop om de installatie te starten 

  

https://support.apple.com/nl-nl/HT201260
https://help.ivanti.com/ps/help/en_US/ISAC/22.X/spg-22.X/platform-and-browser-compatibility.htm
https://student.uva.nl/onderwerpen/vpn
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4. Voer de installatie uit en installeer de software via de onderstaande stappen 

Klik op Ga door 

 

Controleer de locatie en pas deze desgewenst aan, en klik op Installeer 
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Aan het eind van de installatie start de VPN-software op (Ivanti Secure Access) en wordt een bevestiging 
gegeven van de succesvolle installatie. Klik dan op Sluit.  

 

 

Na het klikken op Sluit komt de vraag of het programma verwijderd mag worden.  
Het installatiebestand is niet meer nodig dus kan naar de prullenbak verplaatst worden.  

 

5. Het gebruiken van Ivanti Secure Access 

De applicatie is nu succesvol geïnstalleerd en toegevoegd aan de taakbalk en in het overzicht van de 
geïnstalleerde software bij Applicaties/Apps. Start het programma door dit aan te klikken in de taakbalk of 
dubbelklik op het programma bij alle applicaties.  
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Na het openen van Ivanti Secure Access verschijnt er een leeg venster.  
Druk op het +-teken linksonder om een nieuwe verbinding toe te voegen.  

 

Het volgende venster verschijnt.  
Kies hier het type Policy Secure (UAC) or Connect Secure (VPN) wat de standaardwaarde is, als 
verbindingsnaam kan UvA VPN worden gebruikt en als Server URL moet worden gekozen voor 
vpn.uva.nl  

 

Kies dan voor Connect waarna de verbinding wordt toegevoegd en direct een verbinding wordt opgezet 
met de UvA VPN-omgeving. Er zal nu om inloggegevens van het UvAnet-ID worden gevraagd, vul deze 
in en laat de inloggegevens niet opslaan.  
Er wordt nu verbinding gemaakt met het UvA-netwerk. 

 

6. Uitloggen bij de VPN-software of de verbinding verlengen 

Als de verbinding met het UvA-netwerk beëindigd moet worden, klik dan op het logo van Ivanti Secure 
Access, kies voor UvA VPN en kies voor Disconnect. Als er vanuit de applicatie een melding komt dat de 
VPN-sessie gaat verlopen kan in hetzelfde venster gekozen worden om de sessie te verlengen, of klik op 
het logo van Ivanti Secure Access, kies voor UvA VPN en kies voor Extend Session.  
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