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1. Inleiding 
 

Omwille van een enorme toename in spam verkeer vanaf het internet is IT genoodzaakt om een 
nieuwe maatregel in te voeren, namelijk het in quarantaine plaatsen van vermoedelijke spam 
berichten. Tot nu toe werden vermoedelijke spam berichten enkel gemarkeerd met het voorvoegsel 
*SPAM* en werden vervolgens toch doorgelaten naar de cvoantwerpen.be mailboxen van onze 
medewerkers. Dit werd gedaan om vals positieven (berichten ten onrechte gemarkeerd als spam) 
toch in de mailboxen te laten toekomen.  

Omdat echter de spam de laatste weken enorm is toegenomen, en heel veel medewerkers berichten 
die toekomen in hun cvoantwerpen.be mailbox doorsturen naar hun persoonlijke adres, worden dan 
ook al die als spam gemarkeerde berichten doorgestuurd. 

Door dat doorsturen van spam krijgt de organisatie cvoantwerpen.be een slechte internetreputatie. 
Veel providers gebruiken reputatie filtering om mails die naar hen gestuurd worden, al dan niet te 
weigeren. Een lagere reputatie resulteert in veel geweigerde mails.  

Om onze reputatie opnieuw op peil te houden, zijn we dus genoodzaakt om vermoedelijke spam 
mails niet meer door te laten tot in de mailboxen, maar deze af te leiden naar een zogenaamde  
quarantaine zone.  

Helaas zullen dus ook de vals positieven de mailboxen dan niet meer bereiken. De eindgebruikers zijn 
zelf verantwoordelijk om regelmatig hun quarantaine zone te bezoeken en de vals positieven eruit te 
halen. 

2. Quarantaine zone bereiken 
 

Om de quarantaine zone te bereiken open je een browser en surf je naar onderstaande URL 

https://spamcheck.cvoantwerpen.be:445/mail  

Best is dat je deze link aanklikt en toevoegt aan je favorieten. Raadpleeg deze link regelmatig, want 
mails worden slechts 21 dagen bijgehouden in de quarantaine zone. Vals positieven die je er niet 
binnen de 21 dagen uithaalt, verdwijnen dus onherroepelijk! 

Mogelijk gaat je browser een waarschuwing geven dat dit geen veilige site is. Je zal schermen zien 
zoals de onderstaand, afhankelijk van welke browser je gebruikt. 

https://spamcheck.cvoantwerpen.be/
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Figuur 1: Certificaat waarschuwing in Internet Explorer 

 

 

Figuur 2: Certificaat waarschuwing in Firefox 

 

In Internet Explorer klik je gewoon op de link “Doorgaan naar deze website (niet aanbevolen)”. In 
internet Explorer ga je dan rechtstreeks naar de juiste site. 

In Firefox klik je op de knop “Advanced” (geavanceerd) en vervolgens op de knop “Add Exception” 
(uitzondering toevoegen). In Firefox krijg je dan nogmaals een scherm waar je opnieuw moet 
bevestigen met knop “confirm security exception” alvorens tot de website toegelaten te worden. 

 

Nadat je in je browser de beveiligings-uitzondering hebt toegestaan, kom je terecht op de website 
van de quarantaine zone. 
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3. Aanmelden op de quarantaine zone 
 

Je komt op een aanmeldings pagina terecht waar je je mailadres als gebruikersnaam moet ingeven 
moet opgeven.  

Je mailadres van de school staat in het formaat voornaam.achternaam@cvoantwerpen.be 

De gebruiker Mia Peeters moet dus als gebruikersnaam ingeven mia.peeters@cvoantwerpen.be  

Naast je gebruikersnaam moet je ook je wachtwoord opgeven. Dit is je administratieve wachtwoord 
(wat je gebruikt om aan te melden op Administratix/docentenapplicatie) NIET dat van Moodle. 

 

Figuur 3: aanmelden op de quarantaine zone 

 

Eenmaal aangemeld, zal je al de spam mails zien staan die zijn binnengekomen. Mails die effectief 
spam zijn, selecteer je door het vinkje vooraan aan te zetten en vervolgens te kiezen voor “Delete” 

Mails die foutief in de quarantaine zone terecht zijn gekomen, selecteer je door het vinkje vooraan 
aan te zetten en vervolgens te kiezen voor “Release” 

Onderstaande screenshot toont je waar deze opties zich bevinden op het scherm 

 

Figuur 4: Als spam gemarkeerde mails vrijgeven of verwijderen 

 

mailto:voornaam.achternaam@cvoantwerpen.be
mailto:mia.peeters@cvoantwerpen.be
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Wanneer je merkt dat mails van een bepaalde afzender steeds onterecht als spam worden 
gemarkeerd, dan kan je deze afzender ook gaan toevoegen aan je safe list. Mails van deze afzender 
zullen dan naar de toekomst toe niet meer beschouwd worden als spam.  

Omgekeerd kan je afzenders waarvan je inderdaad aanhoudend ongewenste mails krijgt, gaan 
toevoegen aan de zogenaamde block list. Je zal dan geen mails van deze afzender meer ontvangen.  

Onderstaande screenshot toont je waar deze opties zich bevinden. Zorg er wel voor dat je een mail 
van de afzender die je wil toevoegen aan de lijst, geselecteerd hebt. 

 

Figuur 5: Afzender toevoegen aan safe list of block list 

4. Quarantaine rapporten in je mailbox 
 

Je zal ook regelmatig van de afzender release-ctrl@cvoantwerpen.local een mail krijgen met daarin 
een overzicht van wat er allemaal in je quarantaine staat. In deze mail staat ook een link naar de 
aanmeldpagina van hierboven, zodat je direct actie kan ondernemen moesten er vals positieven zijn.  

Het rapport ziet eruit zoals onderstaande afbeelding: 

 

Figuur 6: Quarantaine rapport 

5. Vragen, opmerkingen of problemen? 
 

Voor vragen of opmerkingen omtrent deze handleiding, contacteer je Vaya Willemen via het 
mailadres vaya.willemen@cvoantwerpen.be 

Problemen met mail of de quarantaine zone meld je via http://meldingen.cvoantwerpen.be  

mailto:release-ctrl@cvoantwerpen.local
mailto:vaya.willemen@cvoantwerpen.be
http://meldingen.cvoantwerpen.be/
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