
Inloggen op studentenmailbox sinds 5 april 
 

1. Surf naar https://www.outlook.com/student.kdg.be 

 

2. Login met je KdG e-mailadres (@student.kdg.be) als gebruikersnaam en je wachtwoord voor 

Blackboard en e-studentservice als wachtwoord 

 

Opgelet! Krijg je een ander inlogscherm te zien, bekijk dan Hoofdstuk 2 Gekende 

Problemen onder 1. Inloggen lukt niet via link in Blackboard. 

3. Je krijgt toegang tot je Office365 studentenmailbox 

 

- Ofwel kom je op de startpagina terecht 

 

Onder de rubriek ‘Hier beginnen’ vind je een algemene introductie rond het gebruik 

van de Office365 omgeving. 

Onder de rubriek ‘Outlook’ vind je de toegang tot je Postvak In, je Agenda en je 

Opties. 

https://www.outlook.com/student.kdg.be


Onder de rubriek ‘Team site’ vind je toegang tot je Sharepoint start-pagina waar je 

documenten kan opladen en delen met anderen. 

- Ofwel kom je in je Postvak In terecht 

 
 

- Ofwel kom je in je Sharepoint start-pagina terecht 

 

  



Gekende problemen 

1. Inloggen lukt niet via link in Blackboard 
 

Symptoom 

Na het inloggen met je gebruikersnaam (KdG e-mailadres @student.kdg.ne) en wachtwoord 

(hetzelfde wachtwoord dat je gebruikt voor Blackboard en e-studentservice) krijg je volgende 

foutmelding te zien: 

Dit wachtwoord is niet juist. Controleer of je het wachtwoord voor je Microsoft-account 

gebruikt. 

 

 
 

Oorzaak 

Sommige browsers (vooral Google Chrome gebruikers maken hiervan melding) bewaren 

instellingen die je vroeger maakte om je studentenmailbox te openen en kunnen je naar de 

standaard Outlook pagina doorsturen: 

 

 
 

Oplossing 

Is dit het geval bij jou, gebruik dan dit alternatief: http://webmail.student.kdg.be en log in via 

het scherm hieronder door je KdG e-mailadres (@student.kdg.be) in te geven als 

gebruikersnaam. Je wordt meteen doorgestuurd naar de aanmeldingspagina van de Karel de 

Grote-Hogeschool van zodra je je e-mailadres hebt ingegeven en in het veld Wachtwoord 

klikt. 

 

http://webmail.student.kdg.be/


 
 

Hier log je in door je KdG e-mailadres (@student.kdg.be) in te geven als gebruikersnaam en 

je Blackboard wachtwoord als wachtwoord. 

 

 
 

Na succesvolle login kom je terecht in je Office 365 omgeving zoals verder beschreven in het 

hoofdstuk ‘Inloggen op studentenmailbox sinds 5 april’ bovenaan dit document.  

 

  



2. Foutboodschap ‘This account can’t be used to access 

Outlook.com’ na gebruik link in Blackboard 
 

Symptoom 

Na het klikken op de link www.outlook.com/student.kdg.be in Blackboard zoals aangegeven 

binnen Meldingen / Algemene info krijg je volgende foutmelding te zien: 

 

 
 

Oorzaak 

Deze foutmelding doet zich voor wanneer je op je laptop/PC reeds bent ingelogd met een 

Windows Live ID. Dit kan o.a. veroorzaakt worden doordat je reeds aangelogd bent bij MSN 

Messenger, je vroeger aangaf automatisch aangemeld te willen zijn , je op een andere 

Microsoft site reeds aangelogd bent, … . 

 

Oplossing 

Krijg je deze foutboodschap, dan klik je op here in de foutmelding en sluit je je web browser 

venster af. 

 

Je volgt de stappen beschreven in het hoofdstuk ‘Inloggen op studentenmailbox sinds 5 april’ 

bovenaan dit document om correct in te loggen. 

 

 

  

http://www.outlook.com/student.kdg.be


3. Foutboodschap ‘This account can’t be used to access 

Outlook.com’ na inloggen 
 

Symptoom 

Na het inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord krijg je volgende foutmelding te zien: 

 

 
 

Oorzaak 

Deze foutmelding doet zich voor wanneer je inlogt via een Microsoft site (zoals 

www.outlook.com) met je KdG e-mailadres (@student.kdg.be) in te geven als 

gebruikersnaam en je oude e-mail wachtwoord als wachtwoord. 

 

Oplossing 

Krijg je deze foutboodschap, dan klik je op here in de foutmelding en sluit je je web browser 

venster af. 

 

Je volgt de stappen beschreven in het hoofdstuk ‘Inloggen op studentenmailbox sinds 5 april’ 

bovenaan dit document om correct in te loggen. 

 

4. Bestanden toevoegen lukt niet in Google chrome: 
 

Symptoom 

Bij het toevoegen van een bestand krijg je de volgende foutmelding : 

 
 

http://www.outlook.com/


Oorzaak : 

De chrome plugin voor Silverlight is gedisabled. 

 

Oplossing : 

 

Gebruik een andere browser of   

 

ga in chrome naar chrome://plugins  en controleer of de plugin van Silverlight ingeschakeld 

is.  Indien niet, schakel die in of installeer ze via de link onderaan in de foutmelding.  

 

 
 

 



5. Andere Foutmeldingen 
 

Symptoom 

 
 

Oorzaak : 

 

Deze foutmelding is meestal het gevolg van ongeldige browser cookies.  Best kan je in je 

browser de cookies voor live.com en outlook.com verwijderen. 

 

Oplossing : 

Voor Safari (Mac) 

 

Klik Safari > Preferences 

Klik op de Security Tab 

Klik op Show Cookies 

Sorteer de lijst op Website, scroll dan naar de cookeis van live.com en outlook.com 

Selecteer alle cookies van beide sites en klik Remove, klik daarna Done 

Sluit het Safari Preference venster 

Sluit en herstart Safari 

 
Voor Mozilla Firefox (Mac) 

 
Klik Firefox > Preferences 
Klik Privacy 
Klik “Remove individual cookies” 
Type live.com in het zoekveld 
Klik Remove Cookies om alle live.com cookies te verwijderen 
Herhaal dit voor outlook.com 
Sluit het Cookie venster, sluit het Preference venster 
Sluit en herstart Firefox 
 



Voor Mozilla Firefox (Windows) 
Klik Firefox > Opties > Opties 
Klik Privacy 
Klik “Remove individual cookies” 
Type live.com in het zoekveld 
Klik Remove Cookies om alle live.com cookies te verwijderen 
Herhaal dit voor outlook.com 
Sluit het Cookie venster, sluit het Opties venster 
Sluit en herstart Firefox 
 

Voor Internet Explorer 
Klik Tools > Internet Options 
Op de General tab, onder Browsing history, klik Settings 
Klik View files 
Klik op de Internet Address kolom hoofding om de lijst te sorteren. Scroll dan naar de 
bestanden die live.com en outlook.com bevatten 
Klik rechts op de cookies die je wil verwijderen, klik Delete en klik Yes 
Sluit alle vensters 
Sluit en herstart Internet Explorer 
 

Voor Chrome 
Klik rechts op het Chrome-menu 
Klik Instellingen 
Klik onderaan “Geavanceerde instellingen weergeven” 

Klik in het gedeelte “Privacy” op Instellingen voor inhoud 

Klik Cookies verwijderen 

Voor de sites die live.com en outlook.com bevatten verwijder je de cookies  

Sluit en herstart Chrome 

Wat te doen bij problemen? 
 

Raadpleeg zeker eerst de Gekende problemen binnen dit document. 

Raakt je probleem niet opgelost, stuur dan een e-mail vanuit je privé e-mailadres naar 

Office365@kdg.be en voeg  

- een screenshot toe van de foutboodschap 

- geef aan welk type web browser je gebruikt (Internet Explorer, Firefox, Chrome , …) 

- beschrijf de stappen die je ondernam om in te loggen. 

Hou zeker ook Blackboard in de gate onder Meldingen / Algemene Info. Hier houden we alle 

informatie rond het gebruik en de mogelijke problemen up-to-date. 

mailto:Office365@kdg.be

