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Info over problemen en foutmeldingen 

Tijdens het “online” academiejaar komen vaak dezelfde problemen en foutmeldingen voor. In dit 

document doen we een opsomming van de “klassieke” problemen en hun oplossingen.  
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Account / Inloggen 

Ik heb mijn account geactiveerd maar kan nog niet in bvb. Ufora? 

Sommige systemen worden maar 's nachts geüpdatet met de aangemaakte accountgegevens van 
vandaag. Misschien zal het dus morgen wel lukken. 

Niet kunnen inloggen op UGent sites op eigen computer maar wel op een andere 
computer? 

Je browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) kan je gegevens voor inloggen bijgehouden hebben maar 
als je per ongeluk de verkeerde gegevens hebt ingegeven dan blijft hij die nemen. 
Normaal kan je bij de instellingen (options/settings/...) wel vinden waar die wachtwoorden worden 
opgeslagen. Je kan die daar ook verwijderen. 
Daarna kan je ze weer correct ingeven. 

Ik heb mijn wachtwoord moeten veranderen maar ik ben het vergeten? 

Je kan de stappen volgen op https://helpdesk.ugent.be/account/ww.php. 
Indien dat niet lukt, of je hebt je e-mail niet correct doorgegeven waardoor je geen nieuw kan 
opvragen, dan kan je contact opnemen met de helpdesk via 09 264 47 47. 
Zij zullen je een nieuw wachtwoord geven maar zullen eventueel wat vragen stellen zoals je 
accountnaam, studentennummer… (Hou die dus best bij de hand.) 

Ik ben mijn wachtwoord verloren? 

Dan kan je contact opnemen met de helpdesk via 09 264 47 47 of 
https://helpdesk.ugent.be/helpme/. 
Zij zullen je een nieuw wachtwoord geven maar zullen eventueel wat vragen stellen zoals je 
accountnaam, studentennummer… (Hou die dus best bij de hand.) 

Ik heb meerdere keren mijn wachtwoord verkeerd ingegeven en nu kan ik niet meer 
inloggen? Ik krijg dat mijn account geblokkeerd is. 

Het kan zijn dat je account tijdelijk geblokkeerd is maar meestal is dat maar voor een paar uur. 
Daarna kan je het nog eens proberen. Probeer dan eerst eens in te loggen op bvb Ufora maar zorg 
dat je dat wel met het juiste wachtwoord doet. 
 
Indien het niet lukt: 
Je kan je wachtwoord ook veranderen via https://wachtwoord.ugent.be/ 
Je kan je wachtwoord resetten via https://wachtwoord.ugent.be/reset 
(in dat geval zal je een mail krijgen op je privé e-mailadres) 
 

https://helpdesk.ugent.be/account/ww.php
https://helpdesk.ugent.be/helpme/
https://wachtwoord.ugent.be/
https://wachtwoord.ugent.be/reset
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Lukt het niet om in te loggen dan kan je best contact opnemen met de helpdesk via 
https://helpdesk.ugent.be/helpme/. Telefonisch kan via 09 264 47 47. Zij zullen dan je account 
herstellen. 

Na resetten van mijn wachtwoord kan ik nog altijd nergens inloggen. 

Als je wachtwoord reset dan wordt er een mail gestuurd naar een privé mailadres dat je 
hebt opgegeven bij inschrijving. Als je deze mail hebt gekregen dan kan je daar een link volgen om 
je wachtwoord opnieuw in te geven. Het is dat wachtwoord dat je nu moet gebruiken. 
 
Je browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) kan je gegevens voor inloggen bijgehouden hebben maar 
als je per ongeluk de verkeerde gegevens hebt ingegeven dan blijft hij die nemen. 
Normaal kan je bij de instellingen (options/settings/...) wel vinden waar die wachtwoorden worden 
opgeslagen. Je kan die daar ook verwijderen. 
Daarna kan je proberen je nieuwe gegevens in te geven. 
  

https://helpdesk.ugent.be/helpme/
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Account / MFA (Multi-Factor Authenticatie) 

Kan ik de Authenticator app zomaar verwijderen? 

Vooraleer je iets doet met je authenticator app moet je zeker zorgen dat je meerdere 

authenticatiemethodes aan je account hebt gekoppeld via https://mysignins.microsoft.com/security-

info.  

(Zie https://helpdesk.ugent.be/account/mfa.php) 

Zorg dus dat je naast de Microsoft Authenticator app ook nog, ofwel SMS, of telefoonoproep hebt 

geactiveerd. (Daarnaast kan je ook een andere authenticatie app gebruiken en instellen, alsook een 

hardware security key.) 

Bovenstaande zal nodig zijn mocht er iets mislopen bij het uittesten van zaken. Dan kan je nog altijd 

verder. 

Ik ben ingelogd op mijn computer, mag ik de Authenticator app nu verwijderen ? 

Vroeg of laat zal je weer moeten inloggen met een 2e code. 

Vooraleer je iets doet met je authenticator app moet je zeker zorgen dat je meerdere 

authenticatiemethodes aan je account hebt gekoppeld via 

https://mysignins.microsoft.com/security-info.  

(Zie https://helpdesk.ugent.be/account/mfa.php) 

Zorg dus dat je naast de Microsoft Authenticator app ook nog, ofwel SMS, of telefoonoproep hebt 

geactiveerd. (Daarnaast kan je ook een andere authenticatie app gebruiken en instellen, alsook een 

hardware security key.) 

Bovenstaande zal nodig zijn mocht er iets mislopen bij het uittesten van zaken. Dan kan je nog 

altijd verder. 

Ik kan de MS Authenticator app niet installeren, mag ik hem op het toestel van mijn 
vriend(in) plaatsen? 

Je doet dit beter niet. Vroeg of laat zal je weer moeten inloggen met een 2e code. En als je vriend(in) 

dan niet in de buurt is kan je niet inloggen.  

Je kan wel een andere app gebruiken om een code te genereren of een 2e methode zoals SMS 

toevoegen. 

https://mysignins.microsoft.com/security-info
https://mysignins.microsoft.com/security-info
https://helpdesk.ugent.be/account/mfa.php
https://mysignins.microsoft.com/security-info
https://helpdesk.ugent.be/account/mfa.php


 
 
 
 
 
 
 

15 
 

Kan ik zelf mijn MFA-methodes resetten? Ik had maar 1 MFA methode en kan nu niet 
meer in mijn account? 

Je kan zelf je MFA-methodes opnieuw instellen op mfareset.ugent.be. 

Om je te authentiseren word je doorverwezen naar de website van de Vlaamse overheid. Daar kan je 

aanmelden via Itsme of met je e-ID en een kaartlezer. Eens aangemeld kan je opnieuw een multi-

factor authenticatie methode instellen via https://mysignins.microsoft.com/security-info. Stel dan 

wel meteen meerdere methodes in (App, SMS, Telefoon). 

Lukt het niet dan zal je contact met de helpdesk moeten nemen via 

https://helpdesk.ugent.be/helpme/ of bellen naar 09 264 47 47. Daar kunnen ze je account resetten. 

Daarvoor zullen ze eventueel wel bijkomende ID-gegevens vragen vb. scan ID kaart. 

Mijn telefoon is gehackt en nu ben ik de MFA app kwijt? 

Als je nog een 2e Multi Factor Authentication (MFA) methode had ingesteld (zoals sms) dan kan je 
die proberen door aan te geven dat je de app momenteel niet kan gebruiken. Anders zal je de 
methodes opnieuw moeten instellen. 
 
Je kan zelf je MFA-methodes opnieuw instellen op mfareset.ugent.be. 
 
Om je te authenticeren word je doorverwezen naar de website van de Vlaamse overheid. Daar kan je 
aanmelden via Itsme of met je e-ID en een kaartlezer. Eens aangemeld kan je opnieuw een multi-
factor authenticatie methode instellen via https://mysignins.microsoft.com/security-info. Stel dan 
wel meteen meerdere methodes in (App, SMS, Telefoon). 
 
Lukt het niet dan zal je contact met de helpdesk moeten nemen via 
https://helpdesk.ugent.be/helpme/ of bellen naar 09 264 47 47. Daar kunnen ze je account resetten. 
Daarvoor zullen ze eventueel wel bijkomende ID-gegevens vragen vb. scan ID kaart. 
 
Aangezien het om een hacking gaat kan je misschien best ook eens je wachtwoord veranderen via: 
https://wachtwoord.ugent.be/reset 
 
Zorg wel eerst dat je MFA terug werkt voor je je wachtwoord reset. 

Ik wil mijn MFA terug resetten maar ben mijn kaartlezer/Itsme/ID kwijt? 

Lukt het op geen enkele methode dan zal je contact met de helpdesk moeten nemen via 
https://helpdesk.ugent.be/helpme/ of bellen naar 09 264 47 47. Daar kunnen ze je account resetten. 
Daarvoor zullen ze eventueel wel bijkomende ID-gegevens vragen vb. scan ID kaart of een andere 
kaart. 
 
Stel dan wel meteen meerdere methodes in (App, SMS, Telefoon). 

https://mfareset.ugent.be/
https://mysignins.microsoft.com/security-info
https://helpdesk.ugent.be/helpme/
https://mfareset.ugent.be/
https://mysignins.microsoft.com/security-info
https://helpdesk.ugent.be/helpme/
https://wachtwoord.ugent.be/reset
https://helpdesk.ugent.be/helpme/
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Ik geraak in mijn Authenticator App maar er komt geen aanvraag binnen? Mijn 
aanvraag word “geweigerd”? 

Als je nog een 2e Multi Factor Authentication (MFA) methode had ingesteld (zoals sms) dan kan je 
die proberen door aan te geven dat je de app momenteel niet kan gebruiken.  
 
Heb je geen telefoon of SMS ingesteld dan kan je alsnog proberen de app te gebruiken. 
Geef aan dat je app niet werkt: 
 

 
 
of: 

 
En vervolgens "gebruik een verificatiemethode". 
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Daarna zal je de verificatiecode moeten kunnen intypen van je app. 
Als je ooit de app hebt ingesteld en je opent die en je ziet je UGent account dan kan je daarop 
drukken 
en eventueel eens de verificatiecode gebruiken om te proberen in te loggen. 
 

 
 
Lukt dat ook niet dan zal je de methodes opnieuw moeten instellen. 
Je kan zelf je MFA-methodes opnieuw instellen op mfareset.ugent.be. 
 
Om je te authentiseren word je doorverwezen naar de website van de Vlaamse overheid. Daar kan je 
aanmelden via Itsme of met je e-ID en een kaartlezer. Eens aangemeld kan je opnieuw een multi-

https://mfareset.ugent.be/
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factor authenticatie methode instellen via https://mysignins.microsoft.com/security-info. Stel dan 
wel meteen meerdere methodes in (App, SMS, Telefoon). 
 
Lukt het niet dan zal je contact met de helpdesk moeten nemen via 
https://helpdesk.ugent.be/helpme/ of bellen naar 09 264 47 47. Daar kunnen ze je account resetten. 
Daarvoor zullen ze eventueel wel bijkomende ID-gegevens vragen vb. scan ID kaart.  

https://mysignins.microsoft.com/security-info
https://helpdesk.ugent.be/helpme/
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Athena – Citrix installatie 

Heb je een volledige uitleg hoe Athena werkt? . 

Dit is een volledige uitleg om met Athena te kunnen werken. Misschien heb je wel al bepaalde 
stappen gedaan. 
 
1. Eerst moet je de Citrix Workspace app installeren via https://www.citrix.com/nl-
nl/downloads/workspace-app/. zie ook: https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php 
 
2. Vervolgens: 
Aanmelden op https://athena.ugent.be doe je met een loginnaam. Je loginnaam voor Athena is niet 
je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je accountnaam die je gekregen hebt (stukje 
voornaam en familinaam bvb voorfami). Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt.  
 
opm. Nadat je die accountnaam en je wachtwoord hebt gebruikt zal je zeker de eerste maal naar 
een aanmeldingspagina worden omgeleid waar je dan wel je e-mail moet gebruiken. Eventueel zal 
je daar ook een extra code moeten ingeven via je MFA app. 
 
3. Eenmaal je ingelogd bent op Athena: 
Klik op een icoontje onder "Apps" of zoek je applicatie en klik erop. Gaat er niks open? Komt er een 
download “QXRo…--.ica”?  Dit is volledig normaal. Je moet op die .ica klikken voor het programma 
opengaat. 
 
4. Veel voorkomend probleem: 
Gaat er niks open als je op die .ica klikt? Of hij doet iets anders open? 
 
In bijlage zit een .ica bestand. (of kan je downloaden via de link) 
Bijlage: https://ugentbe-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-
msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv  
 
Als je dat kan downloaden en opslaan dan kan je volgende stappen doen: 
- Klik met de rechtermuisknop op het “.ica” bestand en kies voor 'Openen met' > 'Kies een andere 
app'. 
- Vink 'Altijd deze app gebruiken voor het openen van .ica bestanden' aan. 
- Scrol naar beneden en kies voor 'Meer apps'. 
- scrol naar beneden en klik op 'Een andere app zoeken op deze pc'. 
Navigeer nu naar C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\ selecteer wfcrun32.exe of wfcrun32 en 
klik op 'Openen'. 
Als je nu de browser herstart zou je de programma's op Athena moeten kunnen openen. 
 
opm. Als je bij “Program Files” die map “Citrix” niet vindt? 

https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/
https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://athena.ugent.be 
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv%20
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv%20
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv%20
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Je moet gaan naar "C:\Program Files (x86)" 
Dit is een andere folder dan "C:\Program Files" die hij standaard zal open doen. 
 
Nadat je stap 1,2 en 3 hebt uitgevoerd, eventueel met stap 4, zou het moeten lukken. 

Ik moet mij tijdens de installatie van Citrix aanmelden? Moet ik daarvoor een account 
krijgen? 

Je moet normaal gezien niks invullen bij accountgegevens. Zie de helpdesk: 
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php  
Opmerkingen: Gelieve niets in te vullen wanneer wordt gevraagd om een account toe te voegen. 
Je mag dus gewoon op "close" drukken. Vervolgens ga je naar https://athena.ugent.be/ en daar log 
je dan in met je UGent account. 

IPad? Ik moet via Citrix op Athena maar heb een IPad. Kan ik op Athena geraken? 

Je moet een app installeren en het een en het ander invullen. Zie helpdesk pagina's hoe je op een 
IPad/IPhone met Athena kan werken. https://helpdesk.ugent.be/athena/athenam.php  

Chromebook? Ik moet via Citrix op Athena maar heb een Chromebook. Kan ik op 
Athena geraken? 

Bij een Chromebook zou je de instructies voor Android moeten kunnen gebruiken. 
https://helpdesk.ugent.be/athena/athenam.php#android  

Chromebook and Android? Can you give me instructions how to work with Athena? 

This should work for Android phones and Chromebook: 
First you need to install the Citrix App in the google store https://play.google.com/ 
Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.Receiver 
Once installed You don't need to use the App. (this is a little bit confusing) 
You need to start a browser (chrome) and surf to https://athena.ugent.be/ 
After login (with your UGent account name and password and extra verification) you can start an 
Athena application under "apps". It could happen that a small download appears like 
"aDbbdfd45fdgfd.ica". Double click on that and the application will open. 

Android? Ik moet via Citrix op Athena maar heb een Android telefoon. Kan ik op 
Athena geraken? En hoe moet ik aanmelden, mijn account werkt niet? 

Je moet een app installeren en het een en het ander invullen. Zie helpdesk pagina's hoe je op een 
Android met Athena kan werken. https://helpdesk.ugent.be/athena/athenam.php  
 
Je moet niet aanmelden via de app als die geïnstalleerd is maar gewoon via een browser naar 
Athena gaan. 

https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://athena.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/athena/athenam.php
https://helpdesk.ugent.be/athena/athenam.php#android
https://play.google.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.Receiver
https://athena.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/athena/athenam.php
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Aanmelden op https://athena.ugent.be doe je met een loginnaam. 
Je loginnaam voor Athena is niet je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je 
accountnaam die je gekregen hebt (stukje voornaam en familienaam bvb voorfami). 
Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt. 

Mac? Ik moet een account toevoegen? Als ik mijn mail en wachtwoord ingeef dan lukt 
dit niet. 

Je mag niet rechtstreeks via de Workspace app naar Athena gaan maar via een browser (Safari, 
Chrome, Edge, Firefox...) 
Aanmelden op https://athena.ugent.be doe je met een loginnaam. 
Je loginnaam voor Athena is niet je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je 
accountnaam die je gekregen hebt (stukje voornaam en familienaam bvb voorfami). 
Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt. 

Mac? Ik heb een oude OS-versie op mijn Mac en kan Citrix niet installeren ? 

Of Je upgrade je Mac naar de laatste versie van MacOS.  
Of Je kijkt welke versie je nu hebt door op het appeltje te klikken en "Over deze Mac" ("about this 
Mac") te klikken. Daarna kan je naar https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/  gaan en op 
zoek gaan naar oudere versies van de Workspace-app die geschikt zijn voor jou versie.  
 
Tip: de 1906 is de beste versie die oudere versies nog ondersteunt. Er is geen Workspace app voor 
Mac OS 10.10 of lager. 
 
Screenshots: 
1. Ga naar  https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/ en selecteer "Earlier Versions of 
Workspace app for Mac" via de zoekfunctie "By Type" aan de linkerkant of door "Workspace app for 
Mac" uit te klappen. 

 
2. Ga op zoek naar een versie die voor jou Mac werkt. En klik op die versie. 
Citrix Workspace app 2008 for Mac : Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 
Citrix Workspace app 1912 for Mac : Mac OS 10.13, 10.14, 10.15 
Citrix Workspace app 1906 for Mac : Mac OS 10.11, 10.12, 10.13, 10.14 

https://athena.ugent.be/
https://athena.ugent.be/
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/
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3. Download en installeer je gekozen versie. 

 
 

Ik heb gedeeltelijk Citrix weggedaan en kan de installatie niet meer gebruiken. Ook 
verwijderen lukt niet meer. 

(!!) Je kan proberen de Citrix map van een andere computer te kopiëren en vervolgens het .ica 
bestand toewijzen aan wfcrun32. 
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Athena – Citrix problemen 

Ik klik op een icoontje in Athena maar in plaats van software die opstart komt er een 
download “QXRo…--.ica”? 

Dit is volledig normaal.  
Je moet op die .ica klikken voor het programma opengaat. 

Chromebook? How do I make Citrix Workspace the default app for .ica files? 

It is possible .ica doesn't open correctly. You need to double click it. 
When it doesn't work you can check if Citrix Workspace is the default app for the ".ica" file. 
(See https://www.chromestory.com/2016/08/change-default-apps-chromebook/ for an explanation 
how to change default app on a Chromebook) 
 
(open your file location with Files) 
Screenshot how you can change default app 

 

Ik kan een “.ica” downloaden maar dan moet ik het met iets openen? Met wat kan ik 
dat “.ica” bestand openen? 

Je zal vermoedelijk de Citrix Workspace nog moeten installeren. Zie: 
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php . 

Ik wil “.ica” aan Citrix koppelen? Als ik op “.ica” klik gaat er iets anders open? 

Oplossing 
- Ga naar Athena en probeer een app te openen. 
- Wanneer je browser vraagt om te openen of op te slaan, kies je voor opslaan. 

https://www.chromestory.com/2016/08/change-default-apps-chromebook/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
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- Vervolgens ga je naar je Downloads map. 
- Klik met de rechtermuisknop op het “.ica” bestand en kies voor 'Openen met' > 'Kies een andere 
app'. 
- Vink 'Altijd deze app gebruiken voor het openen van .ica bestanden' aan. 
- Scrol naar beneden en kies voor 'Meer apps'. 
- scrol naar beneden en klik op 'Een andere app zoeken op deze pc'. 
Navigeer nu naar C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\ selecteer wfcrun32.exe of wfcrun32 en 
klik op 'Openen'. 
Als u nu de browser herstart zou u de programma's op Athena moeten kunnen openen.  

Ik vind die “wfcrun32” niet? 

Oplossing 
Je moet in verkenner links aan de zijkant op het "…(C:)" icoontje klikken en dan op  
“C:\Program Files (x86)”    “Citrix”    “ICA Client” zoeken.  
En daaronder zal je dan die “wfcrun” vinden. 

 

Ik vind bij “Program Files” die map “Citrix” niet? 

Je moet gaan naar "C:\Program Files (x86)"  
Dit is een andere folder dan "C:\Program Files" die hij standaard zal openen.  

 

Ik vind het “.ica” bestand niet? Ik kan dit niet uit Athena downloaden? 

In bijlage zit een .ica bestand. (of kan je downloaden via de link) 
Als je dat kan downloaden en opslaan dan kan je volgende stappen doen: 
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- Klik met de rechtermuisknop op het “.ica” bestand en kies voor 'Openen met' > 'Kies een andere 
app'. 
- Vink 'Altijd deze app gebruiken voor het openen van .ica bestanden' aan. 
- Scrol naar beneden en kies voor 'Meer apps'. 
- scrol naar beneden en klik op 'Een andere app zoeken op deze pc'. 
Navigeer nu naar C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\ selecteer wfcrun32.exe of wfcrun32 en 
klik op 'Openen'. 
Als je nu de browser herstart zou je de programma's op Athena moeten kunnen openen. 
 
Bijlage: https://ugentbe-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-
msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv  

Mac? Citrix Workspace wordt door Apple gezien als malware. 

Mogelijks ziet Apple Citrix Workspace als malware omdat je een te oude versie van Citrix Workspace 
hebt. Je kan eerst eens proberen de laatste versie van Citrix Workspace te installeren. 
https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/ 

Mac? Als ik in Athena een app aanklik dan krijg ik "Er is geen app ingesteld om het 
document 'xxx.ica' te openen."? 

Je moet eerst de Citrix Workspace App installeren op je Mac. 
https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html 
Na installatie zou je moeten de apps op https://athena.ugent.be/ moeten kunnen openen. 

Als ik op Athena iets wil openen krijg ik de melding ‘als u de store-versie van Citrix 
Workspace wilt blijven gebruiken, moet u de bestaande versie van Citrix Workspace 
verwijderen’? 

Vermoedelijk heb je vanuit de Windows of Apple "store" Citrix gedownload en dan kan je die 
foutmelding krijgen. Als je die van een Windows of Apple "store" hebt dan zal je die toch moeten 
verwijderen.  Je moet daarna Citrix installeren vanaf de website  https://receiver.citrix.com/. Zie ook 
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php 

Ik heb Citrix en als ik op Athena iets wil openen dan begint het balkje vooruit te gaan 
maar blijft stoppen? Ik zie ook nergens een “.ica’ bestand. 

Mogelijks is er een Firewall instelling die een goede verbinding tussen Citrix en de UGent stopt. 
Probeer een regel in je firewall aan te maken die Citrix toestaat. (Meer bepaald het C:\Program Files 
(x86)\Citrix\ICA Client\ selecteer wfcrun32.exe programma) 

https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv%20
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv%20
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv%20
https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/
https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html
https://athena.ugent.be/
https://receiver.citrix.com/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
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Ik klik op een app en ik krijg "Deze versie van Citrix Workspace is al geïnstalleerd. Het 
installatieprogramma wordt afgesloten"? 

Waarschijnlijk is het .ica bestand aan een verkeerde Citrix app gekoppeld (kan gebeuren). Koppel de 
.ica aan de juiste Citrix app. 

Ik krijg “de gepubliceerde bron is momenteel niet beschikbaar” . 

Dat is normaal. Elk .ica bestand is maar tijdelijk geldig. Dus als je te lang wacht van op die .ica te 
klikken krijg je die foutmelding. 
 
Als je nu naar https://athena.ugent.be/ gaat en daar iets opnieuw probeert te openen zou het 
moeten lukken. Het kan zijn dat er zo een .ica download, dan zal je daar nog eens moeten op 
klikken. 

Waar vind ik de bestanden die op mijn pc staan? 

Als je met bestanden vanop je computer wil werken met programma's van Athena dan moet je naar 
de "local disk c:" gaan en dan naar users (gebruikers) en klikken op je eigen gebruikersnaam van je 
pc en daar zoeken naar de folder waar je bestanden staan. 
 
NVivo voorbeeld: 

 

Ik wil vanuit Athena bestanden op mijn eigen computer opslaan? 

Als je in Athena gewoon opslaan doet dan komt dit terecht op een locatie waar je niet aan kan op je 

eigen computer. 

https://athena.ugent.be/
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Als je in Athena werkt en je wil bestanden opslaan dan mag je niet zomaar opslaan maar moet je 

"opslaan als" ("save as") gebruiken en vervolgens naar de "local disk c:" gaan en dan naar "users" 

("gebruikers") en klikken op je eigen gebruikersnaam van je pc en daar zoeken naar de folder waar 

je het bestand wil plaatsen. Je moet daarvoor wel "gebruik toestaan" doen als je die melding krijgt. 

Dan zal je het bestand terugvinden op je eigen computer. 

1. Gebruik "Save As" ("Opslaan Als") 

 

2. Ga naar "Local Disk" 

 

3. Geef je bestand een naam en klik op "Save" 
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4. Je kan het bestand nu via File Explorer vinden op je eigen computer onder je gekozen folder 

 

Waar kan ik bestanden opslaan op mijn computer die ik dan in Athena kan gebruiken? 

Je kan je documenten opslaan in een mapje dat je aanmaakt onder je documenten map. 
vb. mapje "cursus" onder map "Documenten" onder je "gebruikersnaam" op je computer. 
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In Athena kan je daar dan aan via de Local Disk (C: on "naam van je computer") 
en dan via users naar je naam en Documenten. 

 

Windows 11? Hoe koppel ik de .ica aan de juiste Citrix App? 

In bijlage zit een .ICA bestand. (of kan je downloaden via de link onderaan) 
 
Als je dat kan downloaden en opslaan dan kan je volgende stappen doen: 
- Ga naar je Downloads map. (kan je doen door Verkenner te openen en dan de Downloads te 
selecteren) 
- Klik op dat .ICA bestand met de rechtermuis en klik vervolgens op eigenschappen 
- Je krijgt een overzicht en bij "openen met" kan je "wijzigen" aanklikken. 
- Daar kan klik je  op "Meer apps". 
- Dan op "Een andere app zoeken op deze pc" 
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- Navigeer nu naar C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\ selecteer wfcrun32.exe of wfcrun32 en 
klik op 'Openen'. 
- Vervolgens nog eens op "Toepassen" en "OK" klikken. 
Als je nu de browser herstart zou je de programma's op Athena moeten kunnen openen. 
 
Bijlage: https://ugentbe-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-
msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv 
 
Met Screenshots: 
- Ga naar je Downloads map. (kan je doen door Verkenner te openen en dan de Downloads te 
selecteren) 
- Klik op dat .ICA bestand met de rechtermuis en klik vervolgens op eigenschappen 

 
- Je krijgt een overzicht en bij "openen met" kan je "wijzigen" aanklikken. 

 
- Daar kan klik je  op "Meer apps". 

https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/franky_maes_ugent_be/EoffUC5yesdOqwLt-msld4cBadxyWati3hj5qRaKa3saZQ?e=CqbxMv
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- Dan op "Een andere app zoeken op deze pc" 

 
- Navigeer nu naar C:\Program Files (x86)\Citrix\ICA Client\ selecteer wfcrun32.exe of wfcrun32 en 
klik op 'Openen'. 

 
- Vervolgens nog eens op "Toepassen" en "OK" klikken. 
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Athena – problemen (andere) 

Ik probeer in te loggen op Athena met mijn UGent e-mailadres maar hij zegt dat mijn 
accountnaam niet gekend is? 

Aanmelden op https://athena.ugent.be doe je met een loginnaam. 
Je loginnaam voor Athena is niet je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je 
accountnaam die je gekregen hebt (stukje voornaam en familinaam bvb voorfami). 
Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt. 
 
Nadat je die accountnaam en je wachtwoord hebt gebruikt zul je zeker de eerste maal naar een 
aanmeldingspagina worden omgeleid waar je dan wel je e-mail moet gebruiken. 
Eventueel zal je daar ook een extra code moeten ingeven via je MFA app. 

Ik probeer in te loggen op Athena maar ik krijg "try again or contact helpdesk"? 

Aanmelden op https://athena.ugent.be doe je met een loginnaam. 
Je loginnaam voor Athena is niet je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je 
accountnaam die je gekregen hebt (stukje voornaam en familienaam bvb voorfami). 
Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt. 
 
Nadat je die accountnaam en je wachtwoord hebt gebruikt zul je zeker de eerste maal naar een 
aanmeldingspagina worden omgeleid waar je dan wel je e-mail moet gebruiken. 
Eventueel zal je daar ook een extra code moeten ingeven via je MFA app. 

Ik probeer in te loggen op Athena maar ik krijg "Uw aanvraag kan niet worden 
voltooid"? 

Je kan proberen door je browser eens volledig af te sluiten en dan opnieuw proberen. Meestal kan 
het dan lukken. Je kan ook eens proberen om met een andere browser (Chrome, Firefox) in te 
loggen. 
 
Heb je ook de Citrix Workspace App geïnstalleerd? (Zie https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php .) 

Als ik een app opstart dan begint mijn scherm te flikkeren. 

Als je meerdere beeldschermen hebt dan moet de tekstgrootte van alle schermen op hetzelfde % 
staan. Heb je geen extra beeldschermen dan kan het zijn dat de .ica aan het verkeerde programma 
is toegewezen. 

https://athena.ugent.be/
https://athena.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
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Als ik een app opstart dan krijg ik een zwart kader en een melding “The Group Policy 
Client service failed the sign-in. Access is denied.”. 

Er zal iets vastzitten op de Athena servers. Je zal contact moeten opnemen met de helpdesk via 
https://helpdesk.ugent.be/helpme/. Geef die Group Policy Client melding en ook je accountnaam 
door. Zij zullen dan kijken of ze dat kunnen oplossen. 

De lay-out van Athena ziet er volledig anders uit. 

Waarschijnlijk is dit door een instelling van je browser. Je kan eens proberen Athena te openen met 
een andere browser (Safari, Firefox, Chrome, Edge) en kijken of het daar beter is. 

In Athena surf ik met Firefox maar ik krijg: Firefox can’t establish a connection to the 
server? 

Soms zijn er ‘tijdelijk’ problemen met instellingen. Probeer eens met een andere browser: Edge of 
Chrome. 

Ik kan inloggen op Athena maar verder kan ik niks doen. 

Je kan idd inloggen op Athena zonder Citrix. Maar dan kan je niks opstarten. Als je in Athena onder 
apps iets probeert te openen zal dit zonder Citrix niet lukken. Je installeert dus eerst die Citrix 
Workspace app (https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php). 

Ik kan in Athena “xxxx” niet opstarten en krijg een foutmelding “aan dit bestand is 
geen app gekoppeld…”? 

Je zal vermoedelijk de Citrix Workspace nog moeten installeren. Zie: 
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php . 

Ik wil thuis iets afdrukken in Athena maar zie mijn eigen printer niet? 

Normaal kan je in Athena je eigen printer zien staan maar enkel als die als 'standaardprinter' 
('default' printer) staat. 
Als je die default printer ingesteld hebt zou je dus moeten kunnen afdrukken. 
Soms lukt dat niet, dan is de enigste optie om het document eerst op te slaan (of af te drukken) als 
pdf en die pdf naar je eigen computer verplaatsen en vervolgens af te drukken. 
Zie ook: https://helpdesk.ugent.be/athena/gebruik.php#printer. 

Printen via Athena op de UGent printers? 

In Athena doe je een applicatie open zoals bvb Word of Chrome en de documenten die je daar opent 
kan je dan uitprinten. 
Dan moet je in bvb Word één van de  Ricoh printers selecteren.  
Na afdrukken ga je naar de copier en selecteer je je printopdrachten. 

https://helpdesk.ugent.be/helpme/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://helpdesk.ugent.be/athena/gebruik.php#printer
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Voorbeeld screenshot: 

 
 
Zie ook https://pcklasfppw.ugent.be/files/info/Printen-via-Athena-student.pdf 
 

Ik wil iets in Athena opstarten en krijg een “Online Plug-in” bericht met “De functie 
die u wil gebruiken bevindt zich op een netwerkbron die niet beschikbaar is”? 

Waarschijnlijk moet je de Citrix Workspace app installeren via 
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-
release/workspace-app-for-windows-LTSR-Latest.html.  
Zie ook: https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php. 

Als ik iets in de Web-of-Science via Athena werk dan springt mijn app steeds naar de 
balk en moet ik weer op het icoontje in de balk klikken om het te openen? 

Je hebt mogelijks een verkeerde versie van de Citrix Workspace App binnengekregen.  
Kan je eerst eens de bestaande Citrix Workspace App verwijderen. 
(door in Windows via Instellingen - Apps op de Citrix Workspace te klikken en Verwijderen te doen) 

 
 
Daarna kan je proberen Citrix te installeren via  https://www.citrix.com/downloads/workspace-
app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/workspace-app-for-windows-LTSR-
Latest.html.  
 
Je kan ook volgende problemen hebben: Heb je bvb 2 schermen dan moeten beide schermen op 
dezelfde schaal staan. Ook het open hebben van bvb MS Teams, Zoom of iets anders dat video 
intensief is (games) kan invloed hebben. Je kan proberen iets uit Athena te openen met een andere 
browser. 
  

https://pcklasfppw.ugent.be/files/info/Printen-via-Athena-student.pdf
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/workspace-app-for-windows-LTSR-Latest.html
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/workspace-app-for-windows-LTSR-Latest.html
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/workspace-app-for-windows-LTSR-Latest.html
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/workspace-app-for-windows-LTSR-Latest.html
https://www.citrix.com/downloads/workspace-app/workspace-app-for-windows-long-term-service-release/workspace-app-for-windows-LTSR-Latest.html
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Eduroam / Wifi 

Ik kan geen verbinding maken en krijg nooit een kader voor mijn gebruikersnaam? 

Kan je eerst eens kijken of je geen bestaand Eduroam profiel hebt en dat verwijderen of niet 
onthouden. Zie https://helpdesk.ugent.be/eduroam/iphone_ipad.php 
Daarna kan je proberen opnieuw te verbinden. 
Info per type toestel:  
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#Win10 
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#MacOS 
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#Android 
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#iPhone 

Ik heb een Chromebook en geraak niet op Eduroam? 

Normaal gezien kan je ook verbinden met Eduroam op een Chromebook maar je moet wel wat extra 
dingen instellen. 
Zie: https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#ChromeOS 

Ik heb een Mac en geraak niet op Eduroam? Er komt geen scherm waarop ik kan 
inloggen? 

Mogelijks staat er tussen je bestaande netwerken al een eduroam. 
Je kan bij de netwerkinstellingen op "advanced" drukken.  

 
en daarna kan je het bestaande "eduroam" wegdoen door op "-" te drukken. 

https://helpdesk.ugent.be/eduroam/iphone_ipad.php
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#Win10
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#MacOS
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#Android
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#iPhone
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#ChromeOS
https://helpdesk.ugent.be/eduroam/complete.php#ChromeOS
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Daarna zou je opnieuw moeten kunnen verbinden en zou je je UGent e-mail en UGent wachtwoord 
ingeven. 

Ik heb een Mac en heb al “eduroam” weggedaan maar geraak nog altijd niet op 
Eduroam? Er is bij geavanceerd, bij tabblad 802.1X nog een “eduroam” profiel? Ik kan 
dat wel niet aanpassen. 

Er zit waarschijnlijk ergens een vaste eduroam configuratie in je Mac. 
 
Als je op je "appeltje" klikt en dan het menu Systeemvoorkeuren opent, zou je moeten "Profielen" 
zien staan. Doe dat open en verwijder de Eduroam profielen door op "-" te drukken. 
 
Daarna zou je eduroam opnieuw kunnen verbinden door in te loggen met je UGent e-mail en 
wachtwoord en het certificaat dat dan binnen komt te accepteren. (verbinden kan wel een tiental 
seconden duren) 
 
zie ook https://intra.kth.se/en/it/natverk/natverk/wifi/removing-old-eduroam-certificates-on-
macos-1.612817 (Engelse screenshots) 

Ik heb IPhone en geraak niet op Eduroam? Er komt een scherm met een 
“foutmelding” “Certificaat”? 

Als je in de buurt bent van een UGent Wifi punt kan je het volgende doen. 
 
Als je een "eduroam" verbinding hebt staan kan je die best eens "vergeten" of "verwijderen". 
Daarna kan je ze opnieuw toevoegen. 
 
Als gebruikersnaam geef je je UGent e-mail en als wachtwoord je UGent wachtwoord. 
Als je daarna op verbinden drukt dan zal je idd die melding krijgen uit je screenshot.  
Die moet je dan "vertrouwen". 

https://intra.kth.se/en/it/natverk/natverk/wifi/removing-old-eduroam-certificates-on-macos-1.612817
https://intra.kth.se/en/it/natverk/natverk/wifi/removing-old-eduroam-certificates-on-macos-1.612817
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Daarna zou de verbinding moeten komen. (Dit kan wel even duren, bvb 30 seconden) 

Ik heb Android en geraak niet op Eduroam? Wat moet ik bij CA-certificaat doen? 

Als je in de buurt bent van een UGent Wifi punt kan je het volgende doen. 
 
Als je een "eduroam" verbinding hebt staan kan je die best eens "vergeten" of "verwijderen". 
Daarna kan je ze opnieuw toevoegen. 
 
Als gebruikersnaam geef je je UGent e-mail en als wachtwoord je UGent wachtwoord. 
Je kan best het CA-certificaat op "niet valideren" zetten als er problemen zijn. (zie screenshot) 

 
 
Daarna zou de verbinding moeten komen. (Dit kan wel even duren, bvb 30 seconden) 

Het wil maar niet lukken om met “eduroam” te verbinden? 

Probeer de Eduroam assistant tool: https://cat.eduroam.org/ 

  

https://cat.eduroam.org/
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MS Office 

Waar UGent Office licentie bekomen? 

Verwijder alle "officeversies" van de pc (waarschijnlijk zullen er beperkte versies in meerdere talen 

staan). Ga vervolgens naar https://office.ugent.be/ en log in met je UGent email en wachtwoord. 

Rechts bovenaan zie je dan "install office" staan. Download en installeer. (Kan even duren) 

Heeft de UGent een Microsoft Licentie? En hoe kan ik daar gebruik van maken? 

Je UGent e-mail is eigenlijk ook een Microsoft-account: 
Je kan via  https://outlook.office.com/ aan je mail en aan de onlineversies van Office, Word, Excel... 
Via https://office.ugent.be/ kan je Office, Word, Excel downloaden en installeren op je 
computer/tablet. Zie: https://helpdesk.ugent.be/office365/ 
 
Er is ook OneDrive opslag die je kan bereiken via https://onedrive.ugent.be/ of die je ook kan 
instellen op je Windows. Zie https://helpdesk.ugent.be/office365/onedrivefb.php voor meer uitleg. 

Ik heb de UGent MS Office geïnstalleerd maar kan nu geen documenten bewerken. 

Mogelijks is dit een probleem met de licentie. 
Je kan proberen de licentie te activeren. https://support.microsoft.com/en-us/office/activate-office-
for-mac-7f6646b1-bb14-422a-9ad4-a53410fcefb2 
Als er nog een oude licentie zou zijn dan moet je die eerst verwijderen en dan opnieuw aanmelden 
met je UGent account. https://support.office.com/nl-nl/article/office-licentiebestanden-verwijderen-
op-een-mac-b032c0f6-a431-4dad-83a9-6b727c03b193 

Kan ik converteren van PDF naar Word? 

Converteren van een PDF naar Word zal niet altijd even goed lukken. Er zijn vele tools die je kan 
proberen en vaak verschillende resultaten geven. 
 
Dit is wat we meestal aan de UGent gebruiken: 
Je kan proberen je PDF via Foxit PhantomPDF te converteren naar Word. 
Foxit PhantomPDF kan je zoeken in Athena.ugent.be onder de apps. 

 

https://office.ugent.be/
https://outlook.office.com/
https://office.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/office365/
https://onedrive.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/office365/onedrivefb.php
https://support.microsoft.com/en-us/office/activate-office-for-mac-7f6646b1-bb14-422a-9ad4-a53410fcefb2
https://support.microsoft.com/en-us/office/activate-office-for-mac-7f6646b1-bb14-422a-9ad4-a53410fcefb2
https://support.office.com/nl-nl/article/office-licentiebestanden-verwijderen-op-een-mac-b032c0f6-a431-4dad-83a9-6b727c03b193
https://support.office.com/nl-nl/article/office-licentiebestanden-verwijderen-op-een-mac-b032c0f6-a431-4dad-83a9-6b727c03b193
https://athena.ugent.be/
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Na openen van Foxit PhantomPDF kan je dan je PDF openen en met "Convert" "To MS Office" "To 
Word" er een document van maken. 

 
Daarna kan je kijken of deze conversie gelukt is door het bestand in Word te openen. 

Ik werk in een gedownload document en krijg “AANMELDEN VERPLICHT. We kunnen 
uw wijzigingen niet uploaden of downloaden omdat uw referenties in cache zijn 
verlopen”? 

Zie hieronder: Ik krijg “Word kan het opslaan niet voltooien vanwege een fout met de machtiging 

van het document.”? 

Ik krijg “Word kan het opslaan niet voltooien vanwege een fout met de machtiging 
van het document.”? 

Dit kan liggen aan login instellingen in Office die verkeerd staan. Wat je kan proberen: 
 
Je start PowerPoint op en begint met een leeg document. Dan kan je naar het menu "bestand" en 
dan "account" gaan. Daar zal je een account zien waarbij je kan "afmelden".  Meld je af. 
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Vervolgens meld je terug aan en geef je UGent e-mail in. (Daarna nog wachtwoord ingeven en 2e 
factor) Daarna zou het terug juist moeten staan. 
 

 

In Word krijg ik “blauwe” opmerkingen terwijl mijn begeleider “rode” opmerkingen 
heeft doorgestuurd? 

“Rode” opmerkingen 

 
“Blauwe” opmerkingen 
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Kan je eens kijken of bij het tabblad "Controleren" ("Review") de optie "Alle markeringen" (All 
Markup") aanstaat alsook onder de Markeringen weergeven de optie "Opmerkingen" ("Remarks") 
aangevinkt is? Die twee hebben invloed op het weergeven van die opmerkingen. 

 

Mijn Word document ziet er plots volledig anders uit. Het ziet er niet meer uit als een 
blad maar gewoon als doorlopende tekst. 

Als de weergave van Word documenten niet meer is zoals je dat gewoon bent kan je best eens 
kijken onder het menu "beeld" en daar kijken of "Afdrukweergave" aanstaat en dat eventueel 
aanklikken. 

 

Op Mac krijg ik in Word "Another account from your organisation is already signed in 
on this device. Try again with a different account."? Ik kan me echter niet 
aanmelden?? 

Er zijn 2 mogelijke oplossingen. 
Oplossing 1: 
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Waarschijnlijk zit er iets vast in je "keychain". Als je daar "office" en "exchange" items weg doet zou 
je opnieuw met je naam moeten kunnen aanmelden. Een korte uitleg : 
https://www.aloye.com/wp/remove-microsoft-office-from-mac-os-keychain/ 
 
Oplossing 2: 
Eerst sluit je alle Office apps zoals Word, PowerPoint, Outlook... 
Daarna kan je eens proberen de instructies van volgende pagina te volgen :  
https://support.microsoft.com/en-us/office/how-to-remove-office-license-files-on-a-mac-
b032c0f6-a431-4dad-83a9-6b727c03b193?ui=en-us&rs=en-us&ad=us 
Daarvoor moet je de "license removal tool" downloaden: 
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=849815 
Nadat je dat hebt uitgevoerd zou je terug moeten kunnen aanmelden met je eigen account.  

https://www.aloye.com/wp/remove-microsoft-office-from-mac-os-keychain/
https://support.microsoft.com/en-us/office/how-to-remove-office-license-files-on-a-mac-b032c0f6-a431-4dad-83a9-6b727c03b193?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://support.microsoft.com/en-us/office/how-to-remove-office-license-files-on-a-mac-b032c0f6-a431-4dad-83a9-6b727c03b193?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=849815
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MS Office / OneDrive 

Ik gebruik een persoonlijke OneDrive? Kan ik ook een UGent OneDrive gebruiken? 

Je kan perfect je eigen privé OneDrive naast die van de UGent hebben. 
 
Als je al een OneDrive actief hebt dan moet je in de "instellingen" van OneDrive gaan door met de 
rechtermuisknop op het OneDrive icoontje te klikken.  
En daarin ga je dan naar het "tabblad" account en druk je op" account toevoegen". 
Vervolgens kan je OneDrive instellen door je UGent e-mailadres in te geven en op "account maken" 
te klikken. (Vervolgens zal je je UGent wachtwoord moeten ingeven en mogelijks een 2e code 
moeten ingeven via Microsoft Authenticator App of SMS...) 
 
Daarna zal je in verkenner een "OneDrive - UGent" map zien en ook een 2e icoontje in je tray. 
Vervolgens kan je in je verkenner bestanden of folders van je persoonlijke OneDrive verslepen naar 
je UGent OneDrive 
Screenshots: 
Stap 1.: Instellingen openen 

 
Stap 2.: Account toevoegen 

 
Stap 3.: UGent mailadres toevoegen 
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Stap 4.: verkenner 

 

Hoe geraak ik aan mijn OneDrive map? 

Je kan op het OneDrive icoontje klikken en dan “Uw OneDrive - …” map openen. 
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Ik gebruik een oude “school” OneDrive account? Hoe kan ik die ontkoppelen en 
overzetten naar de UGent account? 

Je kan eerst proberen je oude OneDrive account te ontkoppelen door op het OneDrive icoontje te 
klikken en naar de instellingen te gaan. 

 
 
 
Vervolgens kan je: 1. Deze pc ontkoppelen. 2. de UGent account toevoegen. 

 
 
Normaal gezien zou na het toevoegen je bestanden van de UGent zichtbaar moeten zijn. 

Ik moet een groot bestand delen? Het is te groot als bijlage en ook We Transfer werkt 
niet? 

Je kan proberen het bestand te delen via OneDrive. 
Je logt in met je UGent mail adres via https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/. 
Vervolgens doe je een "Upload" van "Files" of een "Folder". 

https://onedrive.live.com/about/en-us/signin/


 
 
 
 
 
 
 

47 
 

 
Het kan even duren als het een groot bestand is. 

 
Vervolgens kan je selecteren om de link te "sharen" of te "kopiëren" 
(Het verschil is dat je bij "sharen" onmiddellijk een bericht kan sturen naar de persoon.  
Bij "copy link" moet je die kopie plakken in een eigen mail. De keuze is natuurlijk vrij.) 

 
De UGent persoon die de link krijg komt in zijn OneDrive / SharePoint terecht en kan dan het 
bestand downloaden. 

 
 
Hint: Je mag natuurlijk het bestand in je OneDrive niet verwijderen voordat de andere het heeft 
gedownload. 
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MS Office / MS Teams 

Hoe kan ik een vergadering aanmaken in MS Teams? 

In teams kan je een nieuwe vergadering aanmaken via de Agenda - Nieuwe vergadering. 
(Mocht de knop Agenda niet aanwezig zijn klik dan eens op de 3 ... bolletjes, misschien staat het 
daar) 

 
 

In MS Teams wil ik een vergadering aanmaken via “Create Team” en dat lukt niet? 

Create Team is om een volledig team te maken met chatruimte, bestanden, enz...  Dit is niet bedoeld 
voor studenten. Om een vergadering aan te maken ga je via de Agenda. 

In MS Teams wil ik een team aanmaken via “Create Team” voor mijn medestudenten 
maar dat lukt niet? 

Create Team is om een volledig team te maken met chatruimte, bestanden, enz...  Dit is niet 
toegestaan voor studenten. 

In MS Teams kan ik de chat functie niet gebruiken? Ik zie die chat functie zelfs niet 
staan. 

Je kan als eerste stap eens afmelden en terug aanmelden. Dat kan een aantal zaken in Teams terug 
goed zetten. 
Afmelden doe je door op je "Foto of icoontje" te klikken en dan "Afmelden" 
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Daarna krijg je een bericht en moet je nogmaals bevestigen met "Afmelden" 

 
Daarna terug aanmelden. (mogelijks zal je je UGent mail en wachtwoord moeten geven en een 2e 
factor") 

Ik krijg elke keer als ik mij MS Teams wil aanmelden een foutmelding "The Trusted 
Platform Module..."?. 

Wat je kan doen is je "werk of school" account verbreken en terug toevoegen. 
Dit kan eventuele inlogproblemen verhelpen. 
 
Verbreken doe je door naar "Instellingen" te gaan, dan "Accounts" en Vervolgens "Toegang tot werk 
of school". Dan klik je op je Account en kan je de "Verbinding verbreken". 

 
Vervolgens dien je je account opnieuw toe te voegen. Dit doe je door naar "Instellingen" te gaan, 
dan "Accounts" en Vervolgens "Toegang tot werk of school". Dan klik je op "Verbinden" en krijg je 
een window waar je je "UGent e-mail" kan ingeven en vervolgens op "Volgende" klikken. 
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Je zal je UGent wachtwoord en 2e factor (authenticatie app of SMS) moeten geven en bevestigen. 
Daarna kan je proberen opnieuw in Teams te geraken.  
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NVivo 

Ik kan mijn NVivo bestand niet openen? Ik krijg een foutmelding. 

Je kan best eerst eens NVivo opstarten zonder je bestand te openen. Als dat lukt dan kan je eens 
kijken of je een nieuw bestand kan aanmaken en opslaan. Als ook dat lukt dan weet je dat er niks 
mis is met je NVivo op jouw account. 
 
Heb je nog een back-up van je bestand? Probeer dat dan te openen en op verder te werken. 
Want: De problemen met NVivo zijn al jaren gekend. Er loopt blijkbaar iets verkeerd met het opslaan 
van de databank waarin NVivo werkt en dan is dat bestand dusdanig corrupt dat het onbruikbaar is. 
 
De enige oplossing, die iedereen toepast, is regelmatig een back-up/kopie nemen van dit bestand 
waardoor je slechts een minimum aan werk verliest mocht het mislopen. 
 
Het probleem doet zich niet enkel voor in Athena maar ook met een lokaal geïnstalleerde versie. 
Dat hebben we in het verleden uitvoerig getest. 
En dus ook niet enkel aan de UGent maar overal (internetfora staan vol met opmerkingen). 
 
Bij het DICT hebben ze ook al gekeken naar de NVivo problemen, en ook geen oplossingen gevonden. 
Maar als je zelf geen back-up hebt genomen en je hebt op de H-schijf opgeslagen dan kunnen ze 
wel de versie van de dag voordien terugplaatsen. 
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PsychoPy / Anaconda 

Het runnen van een experiment duurt lang waardoor ik veel tijd verlies bij het 
testen? 

Je kan natuurlijk om te testen in plaats van 100 trials te testen er slechts 10 testen of in plaats van 
10 trials er 3 testen. Dan ben je er sneller door. Daardoor zie je ook al of je programmacode goed is. 

Ik kan “.py” bestanden niet openen in PsychoPy? 

Je probeert ze waarschijnlijk te openen in PsychoPy Builder. “.py” bestanden moet je openen in 
PsychoPy Coder. 

Ik heb audio geprogrammeerd in PsychoPy met behulp van pygame en krijg nu de 
foutmelding “ModuleNotFoundError: No module named 'pygame'”? 

Waarschijnlijk kan je operating system of versie van PsychoPy ‘pygame’ niet installeren.  
Het beste is dat je het gedeelte van je code waar je de 'pygame' aanroept te vervangen door een 
andere library: https://psychopy.org/api/sound/index.html 

Gisteren werkte PsychoPy nog maar vandaag wil het niet meer opstarten? 

Kijk eens of je Windows geen updates heeft die staan te wachten. Nadat die geïnstalleerd zijn kan 
je proberen PsychoPy opnieuw op te starten. 

In mijn Python omgeving in Anaconda krijg ik bepaalde dingen niet geïnstalleerd en 
voortdurend foutmeldingen? 

Je kan altijd proberen een nieuwe “environment” aan te maken en alles opnieuw installeren. Soms 
werkt dit. 

In mijn Spyder omgeving in Anaconda krijg ik bepaalde dingen niet geïnstalleerd en 
voortdurend foutmeldingen? Hij vind bepaalde interne modules niet. 

Probeer de omgeving eens op te starten als administrator. Mogelijks heb je dit als administrator 
geïnstalleerd waardoor je nu verder moet als administrator. Op een Mac kan je in de terminal iets 
als "administrator" opstarten door "sudo" ervoor te zetten: 

sudo spyder 
zal Spyder als administrator opstarten.  

https://psychopy.org/api/sound/index.html
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R / RStudio - bestanden 

Ik probeer een Excel-bestand te openen maar krijg “Error : is this a valid Excel file”. 

Je kan best eens proberen via het menu “Import Dataset”. 
 

 
Dan kan je een (1) Browse doen naar je (2) bestand en dan zal je na enige tijd je (3) data zien, 
waarna je ze kan (4) importeren. 

 
 
Lukt dit niet en krijg je nog altijd dezelfde foutmelding dan kan je proberen je Excel dataset te 
converteren naar een “.csv” bestand en dit dan te openen. 

Hoe kan ik een “.CSV” openen in RStudio? 

Je kan best eens proberen via het menu “Import Dataset”. 
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Bij beide opties zal je eventueel moeten aanduiden dat de 1e rij een hoofding is en dat het 
scheidingsteken een semicolon is 
From text (base): 
Eventueel aanduiden dat de 1e rij een hoofding is en dat het scheidingsteken een semicolon is. 
  

 
From text (readr) 
Eventueel aanduiden dat de 1e rij een hoofding is en dat het scheidingsteken een semicolon is. 
 

 

Hoe kan ik een “.SAV” bestand openen in RStudio? Ik heb van mijn begeleider een 
SPSS bestand gekregen? Hoe doe ik een SPSS bestand open? 

Een “.SAV” bestand is een SPSS bestand. Je kan dit openen via het menu “Import Dataset”. 
Selecteer “From SPSS”. (opm. De eerste maal dat je dit doet zal RStudio een aantal packages 
downloaden en installeren.)  
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Vervolgens kan je je .SAV bestand zoeken door op (1) “Browse” te klikken en vervolgens je (2) 
bestand te selecteren. Daarna zal het bestand (3) openen en kan je dit controleren. Als laatste druk 
je dan op (4) import om het bestand in RStudio te openen.  

 
Bestand is open in RStudio. 

 

Ik heb verschillende keren een Excel of CSV bestand proberen te openen en het lukt 
niet. 

Soms moet je eens het bestand opnieuw downloaden (omdat er soms eens een verkeerd formaat 
gedownload wordt). 
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Hoe kan ik een R-script runnen? En hoe kan ik werken met de “console”? 

In RStudio kan je een R script maken en dan lijn per lijn "Runnen". 
Dit doe je door in het R script te werken (deel 1 in de screenshot). 
Als je een lijntje "Runt" dan wordt dit in de console uitgevoerd (deel 2 van de screenshot). 
 
Als je daarentegen snel wat zaken wil testen dan kan je het commando onmiddellijk in de console 
intikken en door op Enter te drukken zal dat onmiddellijk uitgevoerd worden. 
 
Om snel eens te experimenteren kan je dus in de console werken. (Deel 2 van de screenshot) 
Maar als je dezelfde analyses keer op keer wil doen kan je beter een script maken.  (Deel 1 in de 
screenshot) 
 

 
 

Ik heb een R-bestand gedownload en zie dit staan maar als ik in Athena RStudio 
gebruik dan zie ik dit niet bij downloads staan? 

Als je in Athena werkt kan je best bestanden downloaden vanuit een browser van Athena. Dus je 
doet Ufora in Athena open en download van daaruit de R bestanden. Dan zou je de bestanden 
moeten zien. 
Als je toch met bestanden vanop je computer wil werken met programma's van Athena dan moet je 
naar de "local disk c:" gaan en dan naar users (gebruikers) en klikken op je eigen gebruikersnaam 
van je pc en daar zoeken naar de download folder. 

Een R bestand vanuit Ufora gaat niet automatisch open? 

Je moet in Ufora eerst op de knop "downloaden" klikken. (of op die andere knop "downloaden" er 
onder) Dan zal het R bestand gedownload worden in je download folder.  
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Als je een balkje krijgt dan kan je daar via het pijltje naar je downloadmap gaan. 
(Anders zal je die downloadmap zelf moeten zoeken) 

 
 

Als je weet waar het bestand staat open je vervolgens RStudio en doe je  

1. "File" "Open File" 

2. Je gaat naar die download folder en selecteert het R bestand 

3. Je klikt op "open" 

4. Het bestand gaat open 

5. Door op "Run" te klikken kan je steeds een stukje feedback code uitvoeren 

 

Een R bestand vanuit Ufora gaat open in Firefox of iets anders? 

In bijlage zit een .R bestand. (of kan je downloaden via de link onderaan)  
Als je dat kan downloaden en opslaan dan kan je volgende stappen doen: 
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- Ga naar je Downloads map. (kan je doen door Verkenner te openen en dan de Downloads te 
selecteren) 
- Klik met de rechtermuisknop op het “.R” bestand en kies voor 'Openen met'. 
- Vink 'Altijd deze app gebruiken voor het openen van .R bestanden' aan. 
- Kies voor het RStudio icoontje. 
- Druk op OK. 
Vanaf nu zouden .R files met RStudio moeten opengaan. 
 
Bijlage: https://ugentbe-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Gi
aq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB 
 
Screenshots :  
1. Download de bijlage naar je Downloads map. 

 
2. Klik met je rechtermuisknop op het .R bestand en selecteer "Openen met". 

 
3. Vink "altijd deze app gebruiken..." aan en selecteer RStudio. Druk op OK. 

 
4. .R bestand is toegewezen aan RStudio 

https://ugentbe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Giaq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Giaq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Giaq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB
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5. Download van Ufora 

 
6. Open in RStudio 

 

Windows 11. Een R bestand vanuit Ufora gaat open in Firefox of iets anders? 

In bijlage zit een .R bestand. (of kan je downloaden via de link onderaan)  
Als je dat kan downloaden en opslaan dan kan je volgende stappen doen: 
- Ga naar je Downloads map. (kan je doen door Verkenner te openen en dan de Downloads te 
selecteren) 
- Klik op dat .R bestand met de rechtermuis en klik vervolgens op eigenschappen 
- Je krijgt een overzicht en bij "openen met" kan je "wijzigen" aanklikken.  
- Daar kan je dan RStudio aanduiden en op OK klikken. 
- Vervolgens nog eens op "Toepassen" en "OK" klikken.  
Vanaf dan zouden .R bestanden met RStudio moeten opengaan.. 
 
Bijlage: https://ugentbe-
my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Gi
aq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB 
 

https://ugentbe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Giaq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Giaq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB
https://ugentbe-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/franky_maes_ugent_be/ESxUXKZIhJVIpG6_GBQHMN0Bc5L8tzk4Giaq0WX2FGgMvA?e=0IYvMB
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Screenshots :  
Klik op dat .R bestand met de rechtermuis en klik vervolgens op eigenschappen. 

 
Je krijgt een overzicht en bij "openen met" kan je "wijzigen" aanklikken. 

 
Daar kan je dan RStudio aanduiden en op OK klikken. 
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Vervolgens nog eens op "Toepassen" en "OK" klikken. 

 
Vanaf dan zouden R bestanden met RStudio moeten opengaan. 

Het lukt niet om bestanden op te slaan in RStudio? Werkt mijn RStudio niet correct? 

“Save” is enkel actief als je in een script werkt. Waarschijnlijk heb je nog geen "Save" of "Save As" 
omdat je nog niks hebt om op te slaan. Je kan het wel testen door op het menu "File" en dan "New 
File" "R script" te klikken. Vervolgens zal "Save" of "Save As" actief moeten zijn.  
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R / RStudio - installatie 

Als ik R / RStudio eenmaal heb geïnstalleerd ben ik dan voor de rest van mijn studie 
goed? Of moet ik jaarlijks updaten? 

Jaarlijks komen er nieuwe versies van R en RStudio uit. De versies op Athena worden elk jaar in 
oktober vernieuwd zodat alles goed blijft werken. Ook packages worden jaarlijks bijgewerkt. 
Als je R / RStudio op je computer hebt geïnstalleerd kan je best jaarlijks (bvb. Ergens half oktober) 
de laatste versies downloaden en installeren. Zo zal je veel foutmeldingen voorkomen.  

Moeten we zowel R en RStudio installeren? 

Jawel. RStudio moet R hebben om te kunnen werken, indien je R niet eerst installeert zal je een 
foutmelding krijgen.  

R en RStudio Installatie voor Mac 

R voor Mac:  
Dit is de download link voor Mac: https://cran.r-project.org/bin/macosx  
Eenmaal de “latest release” “.pkg” gedownload zal je die moeten installeren door er op te klikken 
en de stappen te volgen. 
 
RStudio voor Mac: 
De link voor Mac: https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download  
Bij deze download moet je na het aanklikken het "RStudio" icoontje slepen naar het icoontje 
"Applications". Daarna zal je onder Applications RStudio vinden.  
Telkens je dat opstart zal hij iets vragen zoals "Git commando noot found" daar mag je cancel 
drukken. Je hebt "Git" niet nodig.  
 
RStudio gebruiken: 
Vervolgens doe je in RStudio het volgende: 
Om een package te installeren: install.packages("lavaan", dependencies=TRUE) 
Als je een vraag krijgt "binary version available but the source version is later” druk dan niet 
zomaar op ENTER maar antwoord dan "no". 
Om een package eens op te laden en te gebruiken: library(lavaan)   

R en RStudio Installatie voor Windows gebruikers 

R voor Windows: 
Dit is de download link voor Windows: https://cran.r-project.org/bin/windows/base  
 
RStudio voor Windows: 
De link voor Windows: https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download  

https://cran.r-project.org/bin/macosx
https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download
https://cran.r-project.org/bin/windows/base
https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download
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Eenmaal die “.exe” gedownload zal je die moeten installeren door er op te klikken en de stappen te 
volgen. 
Als je een oudere versie van R hebt staan dan zal die in RStudio nog als standaard staan en moet je 
die wijzigen. Dit kan je doen door in RStudio via het menu 'Tools' op 'Global Options' te klikken. 
Daar kan je dan de R versie wijzigen. Daarna RStudio nog eens herstarten.  
 
RStudio gebruiken:   
Vervolgens doe je in RStudio het volgende: 
Om een package te installeren: install.packages("lavaan", dependencies=TRUE) 
Om een package eens op te laden en te gebruiken: library(lavaan)   

R en RStudio voor Athena gebruikers? 

Mocht het niet lukken het op Windows en/of Mac dan kan je proberen de Athena versie te gebruiken. 
(Voor Athena moet je wel de Citrix cliënt installeren zie: https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php) 
Athena heeft alle packages maar vaak niet de meest recente versie van R en/of de meest recente 
versie van de packages. Dus naargelang de les zal dit werken of niet. 
RStudio gebruiken:   
Om een package eens op te laden en te gebruiken: library(lavaan)   

Na het installeren van RStudio krijg ik de melding “unable to locate R binary by 
scanning standard location”? 

Als je bij het opstarten van RStudio de foutmelding "unable to locate R binary by scanning standard 
location” krijgt dan wil dat zeggen dat je R nog niet geïnstalleerd hebt. Instaleer R en als je RStudio 
daarna opstart zou het moeten werken. 

Ik probeer R te installeren via “lib.ugent.be/CRAN” maar dit lukt niet? 

“lib.ugent.be/CRAN” is een “mirror” van de originele R site. Als de “mirror” niet werkt probeer dan 
zeker eens via https://cran.r-project.org/bin/windows/base/ voor Windows of 
https://cran.r-project.org/bin/macosx/ voor Mac. 

Bij mij ziet RStudio er volledig anders uit dan bij de lesgever en ik heb zowel R als 
RStudio geïnstalleerd? 

Als je zowel R als RStudio hebt geïnstalleerd dan zou het moeten werken. 
 
Het zou kunnen zijn dat RStudio geen icoontje heeft staan op je desktop maar dat het tussen de 
apps staat. Je kan er altijd eens naar zoeken. 

https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://cran.r-project.org/bin/macosx/
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I get an error RStudio cannot be opened because of a problem? I have Mac Os 10.14.6. 

Some people had the same problem with your MacOS version 10.14.6. Solution could be 
https://community.rstudio.com/t/rstudio-desktop-crashes-on-startup-with-library-not-
loaded/130296 
 
Try to install a previous version of RStudio: https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-
build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg 

I krijg "De app die u probeert te installeren is niet door Microsoft geverifieerd."? 

Dat is enkel een waarschuwing omdat R en RStudio geen officiële Windows software is zoals bvb 
Office. Maar R en RStudio zijn wel veilig. Dus normaal kan je gewoon op "Toch Installeren" klikken 
en kan je verder met installeren. (Wel eerst R installeren en daarna RStudio.) 

 

Ik zie geen RStudio icoontje op mijn bureaublad. Waar kan ik RStudio vinden? 

Je kan eens zoeken naar "RStudio" door op het zoekvenster te klikken en dan te zoeken naar 
RStudio. 

https://community.rstudio.com/t/rstudio-desktop-crashes-on-startup-with-library-not-loaded/130296
https://community.rstudio.com/t/rstudio-desktop-crashes-on-startup-with-library-not-loaded/130296
https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg
https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg
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Als je het gevonden hebt kan je RStudio openen. 

 

Ik krijg een melding “RStudio kan niet worden geopend vanwege een probleem” en 
“Vraag bij de ontwikkelaar na of RStudio werkt met deze versie van MacOS”? 

Het zou kunnen zijn dat de meest recente versies van RStudio niet meer werken met je huidige 
MacOS. Je kan wel proberen een iets oudere versie van RStudio te installeren. 
Deze kan je vinden via https://www.rstudio.com/products/rstudio/older-versions/ 
Een voorbeeld voor MacOS 10.13.6. : https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-
build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg 

Ik heb RStudio op mijn Mac opnieuw proberen installeren maar krijg nu bij opstarten 
“RStudio is beschadigd en kan niet worden geopend.”? 

Je kan RStudio eens wegdoen door de applicatie naar de prullenbak te doen. 
En dan nog eens opnieuw installeren. 
 
Lukt het dan nog niet dan kan je eens proberen volgende code in een terminal in te geven: 

xattr -d com.apple.quarantine /Applications/RStudio.app/ 

Daarna nog eens herstarten en RStudio zou moeten werken. 
 
Hieronder de links waar het probleem beschreven is.  
https://community.rstudio.com/t/r-studio-is-damage-and-cant-be-opened-after-dragging-to-
application-folder/106695 
https://osxdaily.com/2019/02/13/fix-app-damaged-cant-be-opened-trash-error-mac/ 

Ik heb het vak statistiek en moet RStudio op mijn Mac gebruiken? 

Je kan RStudio ofwel op je computer installeren (uitleg 1) ofwel gebruiken via 
https://athena.ugent.be/ (uitleg 2). 
 
Uitleg 1: RStudio op je computer installeren 

https://www.rstudio.com/products/rstudio/older-versions/
https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg
https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg
https://community.rstudio.com/t/r-studio-is-damage-and-cant-be-opened-after-dragging-to-application-folder/106695
https://community.rstudio.com/t/r-studio-is-damage-and-cant-be-opened-after-dragging-to-application-folder/106695
https://osxdaily.com/2019/02/13/fix-app-damaged-cant-be-opened-trash-error-mac/
https://athena.ugent.be/
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RStudio moet R hebben om te kunnen werken, indien je R niet eerst installeert zal je een 
foutmelding krijgen. 
R en RStudio Installatie voor Mac 
R voor Mac: Dit is de download link voor Mac: https://cran.r-project.org/bin/macosx 
(Eenmaal de “latest release” “.pkg” gedownload zal je die moeten installeren door er op te klikken 
en de stappen te volgen.) 
RStudio voor Mac: De link voor Mac: https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download 
(Bij deze download moet je na het aanklikken het "RStudio" icoontje slepen naar het icoontje 
"Applications". Daarna zal je onder Applications RStudio vinden.) 
 
Telkens je dat opstart zal hij iets vragen zoals "Git commando noot found" daar mag je cancel 
drukken. Je hebt "Git" niet nodig. 
 
Het zou kunnen zijn dat de meest recente versies van RStudio niet meer werken met je huidige 
MacOS. Je kan wel proberen een iets oudere versie van RStudio te installeren. 
Deze kan je vinden via https://www.rstudio.com/products/rstudio/older-versions/ 
Een voorbeeld voor MacOS 10.13.6. : https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-
build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg 
 
Uitleg 2 : RStudio gebruiken via https://athena.ugent.be/. 
 
Mocht het niet lukken het op Windows en/of Mac te installeren dan kan je proberen de Athena 
versie te gebruiken. (Voor Athena moet je wel de Citrix cliënt installeren zie: 
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php). 
 
1. Eerst moet je de Citrix Workspace app installeren via https://www.citrix.com/nl-
nl/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html/.  
 
2. Vervolgens: 
Aanmelden op https://athena.ugent.be doe je met een loginnaam. Je loginnaam voor Athena is niet 
je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je accountnaam die je gekregen hebt (stukje 
voornaam en familinaam bvb voorfami). Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt.  
 
opm. Nadat je die accountnaam en je wachtwoord hebt gebruikt zal je zeker de eerste maal naar 
een aanmeldingspagina worden omgeleid waar je dan wel je e-mail moet gebruiken. Eventueel zal 
je daar ook een extra code moeten ingeven via je MFA app. 
 
3. Eenmaal je ingelogd bent op Athena: 
Klik op een icoontje onder "Apps" of zoek je applicatie en klik erop. Gaat er niks open? Komt er een 
download “QXRo…--.ica”?  Dit is volledig normaal. Je moet op die .ica klikken voor het programma 
opengaat.  

https://cran.r-project.org/bin/macosx
https://rstudio.com/products/rstudio/download/%23download
https://www.rstudio.com/products/rstudio/older-versions/
https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg
https://s3.amazonaws.com/rstudio-ide-build/desktop/macos/RStudio-2021.09.2-382.dmg
https://athena.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html/
https://www.citrix.com/nl-nl/downloads/workspace-app/mac/workspace-app-for-mac-latest.html/
https://athena.ugent.be/
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R / RStudio – lavaan 

Ik krijg een foutmelding: Error in lavParseModelString(model): lavaan ERROR: model 
does not contain lavaan syntax (no operators found)? 

Deze foutmelding kan je mogelijks krijgen als je het tilde ~ teken gekopieerd hebt uit je cursus. 
Probeer de tilde in te voegen via je keyboard. 

Ik geef model <- ' f1 =~ y1 + y2 + y3  f2 =~ y4 + y5 + y6'  en krijg vervolgens “invalid 
formula”? 

Als model <- ' f1 =~ y1 + y2 + y3  f2 =~ y4 + y5 + y6' op  1 lijn staat dan krijg je een foutmelding. 
Oplossing: zet het op 2 lijnen. 

model <- ' f1 =~ y1 + y2 + y3 
f2 =~ y4 + y5 + y6'   

 
Als je meerdere lijnen moet ingeven kan je ofwel shift + enter doen in de RStudio console of alles 
voorbereiden in een teksteditor en dan kopiëren. 

Ik heb een model gemaakt en voer een “cfa” uit en krijg vervolgens “Error in 
lav_syntax_get_modifier(rhs[[2L]]) :  lavaan ERROR: evaluating modifier failed: *()*”? 

Heb je een model gemaakt zoals: 
 

> model2 <- 'efa("set1")*f1 
+ efa("set1")*f2 =~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9' 

 
En dan krijg je als je "cfa" uitvoert idd een foutmelding  
 

> fit2 <- cfa(model2, data = HolzingerSwineford1939) 
Error in lav_syntax_get_modifier(rhs[[2L]]) : 
  lavaan ERROR: evaluating modifier failed: *()* 

 
Dit is omdat je geen variabelen ( x1 + x2 ...) hebt meegegeven aan efa("set1")*f1 
Je moet dus variabelen meegeven aan efa("set1")*f1 en dan zal het werken zoals op onderstaand 
voorbeeld.  
 

> model2 <- 'efa("set1")*f1 =~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9 
+ efa("set1")*f2 =~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 + x9' 
> fit2 <- cfa(model2, data = HolzingerSwineford1939) 
> summary(fit2, fit.measures=TRUE) 
lavaan 0.6-7 ended normally after 1 iterations 
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Bij library(lavaan) krijg ik een rode foutmelding “This is lavaan 0.6-7” en “lavaan is 
BETA software! Please report any bugs”? 

Dit is geen foutmelding. Dit wel zeggen dat lavaan correct werkt. Dit staat ook in de lavaan tutorial 
https://lavaan.ugent.be/tutorial/tutorial.pdf op pagina 2: Installation of the package. 
(Rode meldingen in R/RStudio zijn niet altijd foutmeldingen)  

https://lavaan.ugent.be/tutorial/tutorial.pdf
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R / RStudio – LexOPS 

Ik probeer LexOPS in RStudio te installeren maar krijg verschillende foutmeldingen? 
Er loopt heel wat mis bij de installatie van de LexOPS package. 

LexOPS, een R package speciaal gemaakt voor het genereren van woordenlijsten die gecontroleerd 

zijn voor bepaalde variabelen. website: 

https://jackedtaylor.github.io/LexOPSdocs/introduction.html#installation 

Dit is een iets langere uitleg, dus kan je die best rustig doorlezen. 
Probeer het en desnoods communiceren we verder... 
 
Het kan zijn dat je bij de eerste keer LexOPS installeren via RStudio allerlei foutmeldingen krijgt en 
LexOPS::run_shiny() het dus niet doet. 
 
Zorg eerst dat je de laatste R versie (vb. R-4.2.1) geïnstalleerd hebt en daarna ook de nieuwste  
RStudio. 
 
Je kan dan best de "tidyverse" en "purrr" en "shiny" packages eerst eens installeren: 

install.packages("tidyverse") 
install.packages("purrr") 
install.packages("shiny") 

 
Nadat je dat gedaan hebt kan je volgende laten runnen: 

if (!require("devtools")) install.packages("devtools") 
devtools::install_github("JackEdTaylor/LexOPS@*release") 

 
tijdens dit kan volgende vraag om packages te updaten komen waarop je "1" = All  antwoord:  
 

These packages have more recent versions available. 
It is recommended to update all of them. 
Which would you like to update? 
 
1: All                           
2: CRAN packages only           
3: None                         
4: purrr (0.3.4 -> 0.3.5) [CRAN] 
 
Enter one or more numbers, or an empty line to skip updates: 1 

 
Nadat die updates gebeurd zijn en LexOPS werd geïnstalleerd start je via  

LexOPS::run_shiny() 
 

https://jackedtaylor.github.io/LexOPSdocs/introduction.html#installation
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Dit kan dan weer een melding geven 
Error in LexOPS::run_shiny() : 
  You are missing 10 packages required by the LexOPS shiny app. Install them with: 
install.packages(c("shinydashboard", "plotly", "ggwordcloud", "colourpicker", 
"shinycssloaders", "shinyjs", "viridis", "DT", "readr", "forcats")) 

 
Waarna je dus die install.packages doet door copy paste te doen van die lijn (vervelend dat ze dit 
niet automatisch doen) 
Bij jou kunnen dit natuurlijk andere packages zijn of ook helemaal niet. 

  install.packages(c("shinydashboard", "plotly", "ggwordcloud", "colourpicker", 
"shinycssloaders", "shinyjs", "viridis", "DT", "readr", "forcats"))   

 
Daarna probeerde je opnieuw : 

LexOPS::run_shiny() 
 
En krijg je mogelijks een nieuwe melding : 

there is no package called ‘stringdist’ 
Waarna je dat dus installeert met   (wederom vervelend dat ze dit niet automatisch doen)  : 

install.packages("stringdist") 
 
Daarna zou het moeten lukken om 

 LexOPS::run_shiny()  
te runnen. 

 
Het kan zijn dat je natuurlijk andere meldingen krijgt, maar lees die rustig en google ze desnoods. 
Als je die  LexOPS::run_shiny() kunt runnen zou  je verder moeten kunnen.  
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R / RStudio – packages problemen 

Hoe moet ik een package installeren? Ik vind op het web enkel zip bestanden? 

Je moet niet op het web zoeken maar kan rechtstreeks in RStudio packages installeren (via een 
soort van store).  
Om een package te downloaden en in R/RStudio te brengen doe je: install.packages("packagename", 
dependencies=TRUE)  
Door dependencies=TRUE mee te geven zal hij alle benodigde packages downloaden 
Om een package te "loaden" (op te starten) doe je: library(packagename) 

Op Mac worden bepaalde packages niet automatisch geïnstalleerd bvb. “stringi”? 

Je kan eens het volgende proberen:  
install.packages("stringi", dependencies = TRUE, type="mac.binary") 
Dat zou die “stringi” moeten installeren. 

Het duurt lang als ik install.packages("EGAnet", dependencies=TRUE) doe? 

EGAnet is vrij groot en hangt van veel dingen af, de download is dus groot. Het kan enkele minuten 
duren. 

Hoe kan ik zien of een package ( zoals bvb EGAnet ) opgestart is? 

Met library(EGAnet) start je het op. Je kan aan de rechterkant in RStudio zien welke packages je 
hebt en die met een vinkje zijn die die geladen en opgestart zijn. 
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Ik probeer een package te installeren maar krijg meldingen met daarin: cannot open 
URL 'https://lib.ugent.be/CRAN/src/contrib/PACKAGES’? 

Surf eens naar https://lib.ugent.be/CRAN. Zie je daar niets of een foutmelding dan is de “UGent CRAN 
mirror” tijdelijk buiten werking. Probeer een andere “mirror” of je kan de “mirror” onmiddellijk 
meegeven bij de installatie bvb. install.packages("car", repos = "https://cran.uni-muenster.de/"). 

Een package die vroeger wel werkte is plots niet meer beschikbaar? Ik krijg “package 
is not available for R version”? 

Je hebt waarschijnlijk niet de meest recente versie van R die je kan downloaden via https://cran.r-
project.org en dat kan mogelijks het probleem zijn. Kijk na welke versie je momenteel in RStudio 
gebruikt en als dat niet de meest recente is installeer dan een nieuwere. 
Als je die nieuwere R hebt gedownload en geïnstalleerd dan kan je via RStudio, het menu "Tools" 
"Global Options" de R versie wijzigen. Daarna RStudio nog eens herstarten. 

Ik wil een package installeren maar krijg een foutmelding waaronder “There is a 
binary version available but the source is later:”? 

Je hebt waarschijnlijk niet de meest recente versie van R die je kan downloaden via https://cran.r-
project.org en dat kan mogelijks het probleem zijn. Kijk na welke versie je momenteel in RStudio 
gebruikt en als dat niet de meest recente is installeer dan een nieuwere. 
Als je die nieuwere R hebt gedownload en geïnstalleerd dan kan je via RStudio, het menu "Tools" 
"Global Options" de R versie wijzigen. Daarna RStudio nog eens herstarten. 

De installatie van een package lukt niet? 

Krijg je foutmeldingen als je bvb install.packages(“car”) en library(car) geeft dan heb je misschien 
een oudere versie van R die niet meer wordt ondersteund. Eventueel moet je dan een nieuwe versie 
van R downloaden en installeren 

Ik heb succesvol een package geïnstalleerd met install.packages(“car”) maar als ik 
een commando oproep krijg ik een foutmelding? 

Je hebt met install.packages(“car”) het package “car” gedownload, maar om die in R te gebruiken 
moet je nu nog library(car) geven om die op te starten. 

Moet ik een package slechts eenmaal installeren en inladen? Of moet ik dat elke keer 
doen als ik RStudio opstart? 

1. install.package() moet je slechts eenmaal doen.  
2. library() zal je iedere maal dat je RStudio volledig afsluit opnieuw moeten ingeven om het 

package op te starten/in te laden. 

https://lib.ugent.be/CRAN
https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/
https://cran.r-project.org/
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Bij installatie van packages krijg ik een foutmelding 'Error in install.packages : cannot 
open file ...: Permission denied'? 

Je kan proberen RStudio eens als administrator uit te voeren en kijken of dat werkt. Krijg je nog 
steeds dezelfde foutmelding kijk dan even of je virusscanner RStudio niet blokkeert. 

Bij installatie van packages krijg ik een foutmelding 'Error in install.packages : cannot 
open file ...: Permission denied'? Ik probeer het als administrator en mijn virusscanner 
staat af maar het lukt nog niet? 

Foutmelding zoals: 
Error in install.packages : cannot open file 'C:/Users/usernm/Dropbox/Mijn pc (LAPTOP-
AA36DF95)/Documents/R/win-library/4.1/…’: Permission denied 
De R folder staat ergens op een drive/share/cloud waar het programma niet aankan. 
Oplossing:  

1. Maak een folder C:\R\Library 
2. Zoek in windows naar “Omgevingsvariabelen voor uw account bewerken” (“Edit the system 

environment variables”) 
3. Maak of verander R_LIBS_USER. 
4. Voeg C:\R\Library toe (meerdere kan gescheiden door “;”) 

 

In RStudio op Athena duurt het lang om de lijst met packages te laden? 

Werk je in RStudio in Athena? Daar zijn alle packages aanwezig waardoor het lang kan duren. Het 

duurt lang als je op (1) "packages" klikt eer er "packages" verschijnen. Het duurt ook lang als je (2) 

de zoekfunctie gebruikt.  

Oplossing : Je kan gewoon (3) het commando om de package in te laden gebruiken en dan zou het 

snel moeten inladen. bvb: library(exactci) 
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Bij een lokale installatie van R/RStudio zou het wel vlot moeten werken omdat je daar veel minder 

packages hebt. 

Hoe kan ik packages updaten? Moet ik packages eerst verwijderen en dan opnieuw 
installeren? 

Een update van packages kan je in RStudio doen door onder "packages" op de (1) "update" knop te 
drukken.  En vervolgens (2) Select All en (3) Install Updates te drukken. 
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R / RStudio – problemen (andere) 

Examen? Binnen enkele dagen? Wat als ik op het examen foutmeldingen krijg en ik 
niet meteen zie wat er fout is? 

Tijdens elk (online)examen mag je altijd vragen stellen aan de proffen/assistenten. Zij zullen ook 
komen kijken waarom je code niet draait. Zij zien meestal snel of je een haakje of komma vergeten 
bent. Hou er rekening mee dat ze soms wel bezig zijn met iemand anders, dat het dus even kan 
duren voor ze bij je langskomen. Begin eventueel al met een andere vraag voor te bereiden. 

RStudio ziet er plots anders uit? Ik zie de andere Windows niet meer? 

Waarschijnlijk heb je per ongeluk een bepaalde toetsencombinatie ingedrukt CTRL+SHIFT+2 en dan 
zijn de andere Windows verdwenen. 
Als je op het RStudio menu "View" klikt en vervolgens "Panes” kan je klikken op "Show all panes" of 
met de toetsencombinatie CTRL+ALT+SHIFT+0. Dan zouden de verborgen dingen moeten 
terugkomen. 

Ik probeer in RStudio een plot() te doen maar krijg “error in plot.new () : figure 
margins too large”?  

Waarschijnlijk komt dit omdat het 'plot window' van RStudio te klein is. 
Door op de randen te gaan staan met je muis en die te verslepen kun je dit groter maken. 
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Hoe kan ik zien welke R-versie RStudio gebruikt? 

Dit kan je doen door in RStudio via het menu 'Tools' op 'Global Options' te klikken. Daar kan je zien 
welke versie RStudio gebruikt en ook als je een nieuwe R versie hebt geïnstalleerd die daar 
veranderen. (En dan RStudio nog eens heropstarten) 

 

Ik krijg veel foutmeldingen over niet bestaande packages? Ik krijg andere output? Ik 
kan een bepaalde functie van een package niet gebruiken? R / RStudio zeggen dat 
een bepaald package niet bestaat? 

Jaarlijks komen er nieuwe versies van R en RStudio uit. De versies op Athena worden elk jaar in 
oktober vernieuwd zodat alles goed blijft werken. Ook packages worden jaarlijks bijgewerkt. 
Als je R / RStudio op je computer hebt geïnstalleerd kan je best jaarlijks (bvb. Ergens half oktober) 
de laatste versies downloaden en installeren. Zo zal je veel foutmeldingen voorkomen.  

Er komen alleen maar plusjes (+) als ik iets probeer in te geven in RStudio? Ik geraak 
niet op een gewone lijn. 

Je kan gewoon op ESC drukken dan zal je terug naar een gewone lijn gaan. Het probleem komt 
omdat je waarschijnlijk in een instructie tweemaal een “ na elkaar hebt gegeven, dus check of je 
nergens “” hebt staan. 

Als ik RStudio probeer te starten krijg ik ‘er is geen app ingesteld om het … document 
te openen’. 

Je moet waarschijnlijk Citrix nog installeren vanaf de website  https://receiver.citrix.com/. 
Zie ook https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php. 
Na installatie zou je RStudio wel moeten kunnen opstarten. 
 

https://receiver.citrix.com/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
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Op mac krijg ik een foutmelding “Error reading R script(), system error 2 (no such file 
or directory)…” . 

 

Waarschijnlijk ben je vergeten eerst RStudio te installeren. 
 
Je kan best RStudio eens verwijderen en dan moet je eerst R installeren en daarna RStudio. 
R: Dit is de download link voor Mac: https://cran.r-project.org/bin/macosx  
Eenmaal de “latest release” “.pkg” gedownload zal je die moeten installeren door er op te klikken 
en de stappen te volgen.  
 
RStudio: De link voor Mac: https://rstudio.com/products/rstudio/download/#download  
Bij deze download moet je na het aanklikken het "RStudio" icoontje slepen naar het icoontje 
"Applications". Daarna zal je onder Applications RStudio vinden. 

Ik krijg Error in “pwr.t2n.test”? Could not find function pwr.t2n.test?. 

"pwr.t2n.test" wordt uitgevoerd door het "pwr" package. Je kan dat installeren en oproepen in 
RStudio. Dit zijn de commando's die je kan uitvoeren om het te installeren (kan lang duren) en 
actief te maken: 

install.packages("pwr", dependencies=TRUE) 
library(pwr) 

 

Ik krijg "R Session Aborted" "R encountered a fatal error."? 

Opnieuw installeren lukt niet. Enkel in de console werken of enkel met een script werkt ook niet.  
Mogelijks heeft dit te maken met het gebruik van OneDrive. Probeer het synchroniseren van 
OneDrive tijdelijk te stoppen (door “synchroniseren onderbreken” of “pause syncing”  te doen). 
Als dat niet lukt kan je proberen je OneDrive te verwijderen. 

Ik krijg "Error Starting R" "The R Session failed to start"? Opnieuw installeren van 
RStudio lukt niet? 

Waarschijnlijk zit er iets van de oude RStudio configuratie vast. 
Probeer eens het volgende: 
- Sluit RStudio 

https://cran.r-project.org/bin/macosx
https://rstudio.com/products/rstudio/download/%23download
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- Open de "Verkenner"  
- Geef volgende in de adresbalk: %appdata%  
- en klik op enter. 
- Klik met de rechtermuisknop op de "RStudio" folder 
- Klik op "naam wijzigen" 
- wijzig de naam in: RSudio-back 
- Start RSudio opnieuw op 
 
met screenshots: 
- Open de "Verkenner"  
- Geef volgende in de adresbalk: %appdata%  

 
- en klik op enter. 
- Klik met de rechtermuisknop op de "RStudio" folder 

 
- wijzig de naam in: RSudio-back 
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Ufora – cursus 

Ik probeer in te schrijven in een cursus. 

Normaal gezien staan alle cursussen die in je curriculum staan ook automatisch in Ufora. Als dat 

niet zo is, of je curriculum is nog niet volledig dan kan je je toch manueel inschrijven in een cursus 

op Ufora. 

Opm. Inschrijven in Ufora wil niet zeggen dat je vak automatisch in het curriculum van Oasis zit. 
Check dus zeker of dit vak ook in je curriculum in Oasis zit/komt. 
 
Als je in Ufora zit kan je op "Inschrijven in cursus" klikken. 

 
Door bij "Ontdekken" de cursuscode in te vullen en op het zoekicoontje te drukken kan je zoeken op 
de cursus. 

 
Vervolgens krijg je een lijst met cursussen, klik op de juiste. 

 
Daarna kan je je inschrijven in de cursus. En zal je de cursus tussen de lijst van cursussen zien staan. 

 

Mijn cursus staat bovenaan niet tussen de lijst? Hoe kan ik dan in mijn cursus 
geraken? 

In Ufora kan je onderaan naar "Mijn Cursussen" gaan en daar het jaar academiejaar (vb. 2022-2023) 

aanduiden. En dan kan je op de cursus klikken om er in te gaan. 
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Ik zie mijn cursus zowel bovenaan als onderaan niet staan? 

Je kan eens in Ufora op "Uitschrijven uit cursus" klikken. 
Dan zal je een lijst zien met cursussen waarin je zou moeten zitten.

 
Als je je cursus daar ziet staan en je kan er nergens in of je krijgt een foutmelding dan zal je contact 
moeten opnemen met de verantwoordelijke lesgever, de FDO of Ufora@ugent.be . 

  

mailto:Ufora@ugent.be
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Ufora – lesopname/video 

Ik heb een vraag over Zoom in Ufora? 

Zie de zoom pagina’s in dit document… 

Ik heb problemen met het bekijken van lesopnames? 

Sommige studenten hebben idd soms een probleem met afspelen van bepaalde video's. 
Soms komt dit door de player of bepaalde updates of netwerkinstellingen. 
 
In Athena lukt het bij die studenten dan wel. 
Dus je logt in op athena.ugent.be en start daar Ufora op en dan zou het moeten lukken je opname af 
te spelen.  
 

 

Het lukt niet om video’s bij een vak te openen? Mijn computer zegt dat hij een app 
nodig heeft. 

Kan je eens proberen de VLC media player te installeren. https://www.videolan.org/vlc  
Nadat je die geïnstalleerd hebt zou je in Ufora het bestand moeten kunnen downloaden en 
vervolgens afspelen met VLC. 

Ik probeer een link naar een lesopname van vorig jaar te bekijken en krijg een 
foutmelding 'Error loading video'? 

Probeer eerst eens met een andere browser (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Lukt het dan ook niet 
dan kan je contact opnemen met de verantwoordelijke lesgever of Ufora@ugent.be .  

https://athena.ugent.be/
https://www.videolan.org/vlc
mailto:Ufora@ugent.be
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Ufora – meldingen 

Ik krijg de Ufora meldingen niet binnen? Hoe kan ik de Ufora meldingen in mijn e-
mail krijgen? 

Als het e-mails zijn die vanuit Ufora komen kan je best eens kijken hoe je instellingen daar zijn. 
In https://ufora.ugent.be/ klik je op je naam en dan "Meldingen" 

 

Daar kan je dan je email instellen, een overzicht instellen en verschillende types meldingen aan- of 
uitvinken. 

 

Ik wil mijn “updatewaarschuwingen/meldingen” (klok/bel icoontje) bekijken maar 
krijg steeds de melding “Voltooi de volgende tests voordat meldingen worden 
ingeschakeld:” ? 

Je bent waarschijnlijk een test begonnen.  Kan je afleiden als je op die Ufora cursus test pagina 
staat en een knop ziet "doorgaan met test...". 
 
Je zal nu niet anders kunnen dan de test te vervolledigen. Als dit geen verplichte test is kan je de 
antwoorden ook gewoon leeg laten en de test leeg indienen.  Je kan dan eventueel melden aan de 
lesgever dat je het op die manier hebt opgelost en dat ze best geen rekening houden met je 
antwoorden. 
 

https://ufora.ugent.be/
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Na indienen kan je terug aan je meldingen/updatewaarschuwingen. 

Hoe kan ik aankondigingen van vakken van vorig jaar deactiveren? 

Je kan meldingen voor al je cursussen instellen of wegdoen. 
Maar dat slaat dan op alle cursussen. 
Zie https://www.ugent.be/student/nl/ict/ufora/uforastudenten#Meldingen(notifications)instellen 
 
Je kan proberen je uit te schrijven uit oude cursussen (“unenroll from course”/”uitschrijven uit 
cursus”). Dan zal je daarvan geen mails meer krijgen. 

 

  

https://www.ugent.be/student/nl/ict/ufora/uforastudenten#Meldingen(notifications)instellen
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Ufora – problemen (andere) 

Ik probeer een groot bestand te uploaden maar krijg een “interne fout”. 

Mogelijks is uw bestand te groot. Probeer het te comprimeren (zippen) en dan dat op te laden. 
Indien het nog niet lukt kan je het op OneDrive zetten en het dan sharen met de lesgevers. (Via 

onedrive.ugent.be inloggen met je UGent email) 

Wat moet ik doen als ik foutmeldingen krijg op Ufora? 

Ufora heeft een eigen helpdesk: Ufora@ugent.be . 

Ik kan een document in Ufora niet openen. Ik krijg “aan dit bestand is geen app 
gekoppeld”. 

Mogelijks is de koppeling tussen .doc en .docx extensies met je office toepassing verdwenen. 
Probeer nogmaals het bestand te downloaden. In Windows ga je naar je download folder. Klik met 
de rechtermuisknop op dat gedownload document en vervolgens op het menu "Openen Met". Je kan 
dan kiezen om dat .doc document te openen met Word. (Als Word er niet staat dan zoek je naar 
"meer Apps") Als je het vinkje altijd deze app gebruiken aanvinkt dan zal .doc altijd met Word 
opengaan. 

 

http://onedrive.ugent.be/
mailto:Ufora@ugent.be
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Ik krijg een foutmelding bij openen van Ufora in Safari : Deze verbinding is niet privé? 

Je kan ook eens met een andere browser (Chrome) proberen. Als je het zowel in Safari als Chrome 
hebt dan heeft het mogelijks te maken met een instelling van je computer. 
 
Normaal kan je wel naar de site gaan als je op de knop "toon details" klikt en dan ergens op de link 
"bezoek website". (Zie ook https://appleglitz.com/dutch/safari-repareren-deze-verbinding-is-geen-
prive-waarschuwingen/) 

Ik probeer in te loggen en krijg “Something went wrong” en een Error ID? 

Waarschijnlijk zit er een sessie opgeslagen in je browser. Je kan eens gaan naar 
https://ufora.ugent.be/  en dan zou je op https://elosp.ugent.be/welcome?target=%2fd2l%2fhome 
moeten komen. Je kan ook eens proberen door rechtstreeks naar 
https://elosp.ugent.be/welcome?target=%2fd2l%2fhome te gaan. 
 
Als je iets anders ziet staan bij inloggen op  https://ufora.ugent.be/  dan zit er waarschijnlijk in de 
geschiedenis van je browser een verkeerde pagina link. (Je zou dan je geschiedenis van je browser 
kunnen wissen) 
 
Je kan ook eens proberen met een andere browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari). 

Sommige links in een cursus op Ufora gaan niet open? 

Sommige links gaan niet open in Ufora. Ook niet als je Ufora gebruikt met VPN. 
Als je de link kopieert en dan rechtstreeks in een browser plakt terwijl je VPN gebruikt of in Athena 
werkt kan het zijn dat de link wel opengaat. 
 
Soms zit de link achter een tekst. 
Je kan het linkadres in Windows achterhalen door op de link te staan en met de rechtermuisknop 
"Linkadres kopiëren" te doen. 

 

https://appleglitz.com/dutch/safari-repareren-deze-verbinding-is-geen-prive-waarschuwingen/
https://appleglitz.com/dutch/safari-repareren-deze-verbinding-is-geen-prive-waarschuwingen/
https://ufora.ugent.be/
https://elosp.ugent.be/welcome?target=%2fd2l%2fhome
https://elosp.ugent.be/welcome?target=%2fd2l%2fhome%20
https://ufora.ugent.be/
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UGent Mail 

Ik kan via “outlook/thunderbird/mail app” geen UGent mails zenden of ontvangen? 

Test eerst of je via https://owa.ugent.be/ kan inloggen, mail kan ontvangen en verzenden. Lukt dat 
dan zal er waarschijnlijk in je mail app verkeerde instellingen ingegeven zijn. 
Meer info via: https://helpdesk.ugent.be/email/  

Via de link van webmail kom ik telkens in een niet UGent inbox? 

Normaal kan je aan de UGent mail via  https://owa.ugent.be . 
Inloggen doe je met je UGent account.  
Mocht dat niet lukken:  
Je browser (Chrome, Firefox, Edge, Safari) kan je gegevens voor inloggen bijgehouden hebben maar 
als je per ongeluk de verkeerde gegevens hebt ingegeven dan blijft hij die nemen. 
Normaal kan je bij de instellingen (options/settings/...) wel vinden waar die wachtwoorden worden 
opgeslagen. Je kan die daar ook verwijderen. 
Daarna kan je ze weer correct ingeven. 

Mails van een prof komen niet toe in UGent inbox? Ik heb wel een forward ingesteld. 
Via een ander mailadres komen ze wel toe?  

Kan je eens kijken of je die mails ziet staan in (inloggen doe je met je UGent email adres): 
https://outlook.office.com of https://outlook.office.com/mail/inbox 
Het kan eventueel het volgende zijn.  
Kijk even of ze niet in de "Junk Email" folder terecht komen. De mails die daar inkomen worden niet 
doorgestuurd naar je forward adres. 
Als dat zo is dan kan je In de outlook settings: 

 
bij de junk email settings een "Safe Sender" toevoegen en dan zouden die mails moeten doorkomen. 
Kijk ook onder de sectie 'geblokkeerde afzenders en domeinen'. Daar kan ook een mailadres 
geblokkeerd staan dat wel te vertrouwen is.  

https://owa.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/email/
https://owa.ugent.be/
https://outlook.office.com/
https://outlook.office.com/mail/inbox
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Ik kan niet meer aan owa.ugent.be? Ik krijg de foutmelding “owa.ugent.be redirected 
you too many times” of “owa.ugent.be heeft je teveel omgeleid”. 

Je kan aan je mail via (inloggen doe je met je UGent email adres): 
https://outlook.office.com of https://outlook.office.com/mail/inbox 

Ik geraak niet op mijn UGent mail? Hoe kan ik op mijn mail? 

Via https://outlook.office.com/mail/inbox kan je aan je mails.  Je zal moeten inloggen met je UGent 
mail en wachtwoord. Normaal gezien is je wachtwoord voor de UGent mail hetzelfde als waarmee 
je inlogt op Ufora of Athena. (Dit wachtwoord zou je moeten gekregen hebben via een mail op een 
privé mailadres of via een brief.) 
 
Kan je je wachtwoord niet vinden en/of je bent het vergeten dan kan je het resetten via 
https://wachtwoord.ugent.be/reset. 
 
Lukt ook dat niet dan zal je contact moeten opnemen via https://helpdesk.ugent.be/helpme/. Zij 
kunnen dan een nieuw wachtwoord aanmaken. 

Ik heb een forward ingesteld maar mijn mails van gisteren en vorige maand komen 
niet toe? 

Dat is normaal. Forward zal enkel de mails vanaf het moment dat je de forward instelt doorsturen. 
De oudere mails kan je wel, 1 per 1, doorsturen naar je eigen mail. 

Die van gisteren zal je zelf moeten doorsturen. Waar komen mijn mails terecht? Hoe kan ik 
ze lezen? Kan ik een forward instellen? 

Je kan alles vinden over de UGent Mail via https://helpdesk.ugent.be/email/ 
De mail zullen toekomen op https://outlook.office.com/mail/ 
Je kan de mails daar forwarden naar je eigen Gmail. 
Ga in https://outlook.office.com/mail/ naar de instellingen en alle instellingen: 

https://outlook.office.com/
https://outlook.office.com/mail/inbox
https://outlook.office.com/mail/inbox
https://wachtwoord.ugent.be/reset
https://helpdesk.ugent.be/helpme/
https://helpdesk.ugent.be/email/
https://outlook.office.com/mail/
https://outlook.office.com/mail/
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en dan stel je een forward in: 
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VPN 

VPN werkt niet en ik krijg "the VPN connection failed due to unsuccessful domain 
name resolution"? 

Waarschijnlijk gebruik je een niet ondersteunde client. 
Je mag dus enkel de Cisco AnyConnect Secure Mobility VPN gebruiken zowel op Mac als Windows 10. 
Info en link waar je die kan downloaden via: https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php. 

Ik heb VPN geïnstalleerd maar kan niks op Athena openen? 

Athena en VPN zijn 2 aparte dingen. 
 
VPN kan je gebruiken om je computer als het ware te registreren in het UGent netwerk. 
Als het aanstaat kan je aan bepaalde netwerkshares en abonnementen van de UGent. 
Je kan als VPN aanstaat bvb aan de Web-of-Science via je Safari browser op je Mac. 
 
Wil je via Athena werken dan moet je nog de Citrix Workspace App installeren.  Je zal dus 
vermoedelijk de Citrix Workspace nog moeten installeren. Zie: 
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php 
Dan zal je Edge kunnen openen en van daaruit naar de Web-of-Science gaan. Tevens kan je daar aan 
extra software. 

Hoe maak ik een VPN-verbinding met mijn UGent account? 

Je moet de VPN client installeren van de UGent Website. 
Eerst moet je de AnyConnect client downloaden en installeren:   
Voor windows: https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-win-4.10.03104-core-vpn-
predeploy-k9.msi. 
Voor Mac: https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-macos-4.10.03104-predeploy-
k9.dmg. 
 
Eenmaal je die gedownload hebt moet je een connectie maken met “vpn.ugent.be”.  
Je zal dus “vpn.ugent.be” de eerste keer moeten ingeven, bij een succesvolle verbinding zal je dat 
daarna niet meer moeten doen. Daarna moet je je loginnaam ingeven. 
Je loginnaam voor VPN is niet je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je accountnaam 
die je gekregen hebt (stukje voornaam en familienaam bvb voorfami). 
Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt toen je je account kreeg. 
 
Nadat je die accountnaam en je wachtwoord hebt gebruikt zul je zeker de eerste maal naar een 
aanmeldingspagina worden omgeleid waar je dan wel je e-mail moet gebruiken. 
Eventueel zal je daar dan ook je een extra code moeten ingeven via je MFA app. 
 

https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-win-4.10.03104-core-vpn-predeploy-k9.msi
https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-win-4.10.03104-core-vpn-predeploy-k9.msi
https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-macos-4.10.03104-predeploy-k9.dmg
https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-macos-4.10.03104-predeploy-k9.dmg
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Zie ook: 
https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php 

Ik de UGent VPN client geïnstalleerd en gebruik “vpn.ugent.be” maar ik kan geen 
VPN-verbinding maken? 

Dit kan te maken hebben met een antivirus en/of firewall die de authenticatie tegenhoud. 
Probeer tijdelijk je antivirus en/of firewall af te zetten. Als het dan wel lukt om een VPN verbinding 
te maken dan zal je een “regel” aan je antivirus en/of firewall moeten toevoegen om de VPN client 
goed te laten werken. 

MacOS? Ik probeer de Anyconnect te installeren. Bij een stap kan ik niet op 'verder 
gaan' klikken, of om bepaalde vakjes aan te kruisen. Ik word geforceerd om de keuze 
'ga terug' te maken? 

Ben je zeker dat je de versie van de UGent installeert. 
Kan je eens deze versie proberen: https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-macos-
4.10.03104-predeploy-k9.dmg 
Voor gebruik zie ook: https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php. 
 
Kom je tijdens de installatie van deze versie terug op hetzelfde probleem dan zit er iets vast van 
een vorige installatie en kan je volgende stappen ondernemen: 
Doe even een terminal open op je Mac. (uitleg hoe je dat doet: https://nl.wikihow.com/Een-
Terminal%E2%80%90venster-openen-op-een-Mac ) 
en daar geef je dan  
sudo pkgutil --forget com.cisco.pkg.anyconnect.vpn  
(je zal je wachtwoord van je toestel moeten opgeven, of vingerafdruk) 
 
Daarna kan je nog eens proberen de VPN client te installeren en zou het nu wel moeten kunnen 
verder gaan. 

Ik druk op Connect maar krijg “The VPN service is not available”? 

Heb je bij connect "vpn.ugent.be" ingegeven? 

 

https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php
https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-macos-4.10.03104-predeploy-k9.dmg
https://helpdesk.ugent.be/vpn/download/anyconnect-macos-4.10.03104-predeploy-k9.dmg
https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php
https://nl.wikihow.com/Een-Terminal%E2%80%90venster-openen-op-een-Mac
https://nl.wikihow.com/Een-Terminal%E2%80%90venster-openen-op-een-Mac
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Eenmaal je VPN geïnstalleerd hebt moet je een connectie maken met “vpn.ugent.be”. 
Je zal dus “vpn.ugent.be” de eerste keer moeten ingeven, bij een succesvolle verbinding zal je dat 
daarna niet meer moeten doen.  
 
Daarna moet je mogelijks je loginnaam ingeven. 
Je loginnaam voor VPN is niet je e-mail (voornaam.familienaam@UGent.be) maar je accountnaam 
die je gekregen hebt (stukje voornaam en familienaam bvb voorfami). 
Die accountnaam staat in de mail die je gekregen hebt toen je je account kreeg. 
(Nadat je die accountnaam en je wachtwoord hebt gebruikt zul je zeker de eerste maal naar een 
aanmeldingspagina worden omgeleid waar je dan wel je e-mail moet gebruiken. Eventueel zal je 
daar dan ook je een extra code moeten ingeven via je MFA app.) 
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Web of Science 

Hoe geraak ik aan de Web of Science (WoS)? 

Om aan de Web of Science te komen moet je volgende stappen nemen: 
1. Surf naar https://athena.ugent.be  
2. Log in met je UGent account  
3. Onder Apps staat bvb. Chrome of Edge 
4. Open ofwel Chrome of Edge 
(Gaat dit niet open kijk dan of de Citrix cliënt geïnstalleerd is, meer info via 
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php ) 
5. In die Chrome of Edge ga je dan naar https://lib.ugent.be/en/databases  (dus niet de Chrome of 
Edge van je computer gebruiken) 
6. daar kan je dan de Web of Science link aanklikken 
7. nu zou je in Web of Science moeten kunnen gebruiken. 

Ik krijg: 'you can not view this recording. You have no permission.'? 

Waarschijnlijk ben je niet ingelogd op Zoom. Of heb je de verkeerde gegevens gebruikt. Je moet 
inloggen met de knop ‘Sign in with SSO’ en daar als domeinnaam “ugent-be.zoom.us” geven. 

Hoe geraak ik aan de Web of Science (WoS) als de Edge op Athena niet werkt? (Uitleg 
met screenshots) 

Neem dan gewoon een andere browser.  
Ga naar https://athena.ugent.be en log in met je UGent account 
Vervolgens klik je op Apps 
Daar zoek je naar Ufora en dubbelklik je daarop.  
Als je onderaan een .ica bestand ziet, of bij downloads dan zal je daarop moeten klikken om Ufora 
via Athena te openen. 

 
 

Eenmaal Ufora open is kun je op de adresbalk de link veranderen naar  https://lib.ugent.be 
Dan kom je op de Bib pagina. 
Klik vervolgens op "Databases" 
En dan kom je op een pagina waarmee je naar de Web of Science kan gaan. 
Daar kan je dan met het opzoekingswerk beginnen. 

https://athena.ugent.be/
https://helpdesk.ugent.be/athena/ica.php
https://lib.ugent.be/en/databases
https://athena.ugent.be/
https://lib.ugent.be/
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Ik wil een artikel opslaan binnen Athena maar krijg een foutmelding ‘You don’t have 
permission...’? 

Waarschijnlijk is er een instelling verkeerd.  
Als je in Athena iets open gedaan hebt zie je bovenaan op je balk 'Citrix Viewer' staan bij een Mac of 
onderaan het Citrix icoontje. 
Als je daarop klikt zou je moeten kunnen naar een instelling of setting of voorkeur gaan waarin je 
kan aangeven dat Citrix 'Full Access' kan krijgen tot je schijven. 
Eenmaal je dat aanzet zou je moeten kunnen opslaan (na opnieuw starten van Athena). 

Hoe zoek ik via Athena in de Web-of-Science een artikel op? En hoe via Google? 

Om een artikel op te zoeken via Athena open je Edge en ga je 
naar https://lib.ugent.be/en/databases en daar open je vervolgens de Web-of-Science. 
 
1. Vervolgens geef je in de Web-of-Science deel van de “titel” in en voeg je nog een “author” toe 
(door op “add row” te klikken). Als je dan zoekt zal je een beperkte lijst krijgen met artikels. 
 
2. In die lijst zal je bij het artikel dat je wil een knop "SFX" zien en eventueel "Full Text at Publisher". 
Je moet dan op de knop “SFX” drukken. (De link  "Full Text at Publisher" kan leiden naar een website 
waar je eventueel moet betalen. Dus niet aanklikken) 
 
3. Als je op “SFX” klikt kom je op een pagina waar je kan zien waar het artikel staat om te 
downloaden. Dit heet meestal "Full Text available at...".  Daar kan je dan een link vinden naar het 
tijdschrift en meer bepaald de toegang voor de UGent. 
 
4. Als je bij het tijdschrift terecht komt zal je dan meestal ergens een “download PDF” optie vinden. 
 
Tweede methode in Athena waarvoor je opnieuw Edge opent. Vervolgens surf je 
naar https://scholar.google.com.  (Dus niet de gewone google.com gebruiken, die zal je naar 
betaalde artikels verwijzen) 
 
5. In https://scholar.google.com kan je dan een gedeelte of de volledige naam van het artikel 
ingeven en zoeken. 
 
6. Vervolgens kom je op een pagina met zoekresultaten terecht en zie je naast de artikels een link 
met zoiets als "FullText@UGent". Als je daarop klikt kom je terecht bij dezelfde SFX pagina zoals 
hierboven onder 3 beschreven. 
 
Zie hieronder voor de uitleg met screenshots... 
 
Screenshots 
1.zoeken in WoS (Web-of-Science) 

https://lib.ugent.be/en/databases
https://scholar.google.com/
http://google.com/
https://scholar.google.com/
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2.WoS - SFX knop 

 
 
3.sfx full text 

 
 
4. tijdschrift 
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5. Google Scholar 

 
 
6. Google Scholar - fulltext link 

 

Athena werkt niet bij mij? Kan ik nog via een andere weg aan de Web-of-Science. 

Een andere manier is UGent VPN op je computer installeren en dat op te starten. 
 Dan kan je via een gewone browser naar de  Web-of-Science gaan.  
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Zie https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php om VPN te installeren. 

Ik werk via Athena en/of VPN maar kan toch niet aan het volledige artikel?  

Van sommige tijdschriften hebben we aan de UGent geen toegang of abonnementen. De enigste 
mogelijkheid is om dan naar de site van de uitgever te gaan en te betalen voor het artikel. Als je 
een artikel als referentie van een promotor hebt gekregen kan je ook wel eens vragen of zij geen 
kopie hebben liggen. 

  

https://helpdesk.ugent.be/vpn/asa.php
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Wuggy 

Ik heb Wuggy gedownload en uitgevoerd maar krijg nu een foutmelding “Errors 
occurred”? Er zou ook een logfile moeten zijn maar ik vind die niet. 

(Website: http://crr.ugent.be/programs-data/wuggy) 
 
Je kan het oplossen door 2 .dll files toe te voegen aan de Wuggy folder. 
(mogelijks staat er al 1, je kan die overschrijven en de andere toevoegen,  
en je zal mogelijks administrator rechten moeten hebben om ze daar te plaatsen) 

 
Je kan die DLL’s downloaden via https://addictivetips.com/app/uploads/2010/12/Msvcp71.dll-And-
Msvcr71.dll-files.zip. Dan ga je in die .zip en kopieer je de DLL’s naar de Wuggy folder. Daarna zou je 
Wuggy.exe moeten kunnen opstarten. 
 
(Meer info en een eventuele andere plaats waar je ze kan plaatsen zie: 
https://www.addictivetips.com/windows-tips/fix-msvcp71-dll-and-msvcr71-dll-missing-error-in-
windows-7/) 

Wuggy heeft geen icoontje op de Desktop of via Start? Moet ik het dan altijd 
opstarten via Program Files? 

Wuggy heeft inderdaad geen icoontje op de desktop of het start menu.  
Je kan wel een snelkoppeling plaatsen door met je rechtermuisknop te klikken op Wuggy.exe en dan 
"Kopiëren naar" "Bureaublad (snelkoppeling maken)". 

  

http://crr.ugent.be/programs-data/wuggy
https://addictivetips.com/app/uploads/2010/12/Msvcp71.dll-And-Msvcr71.dll-files.zip
https://addictivetips.com/app/uploads/2010/12/Msvcp71.dll-And-Msvcr71.dll-files.zip
https://www.addictivetips.com/windows-tips/fix-msvcp71-dll-and-msvcr71-dll-missing-error-in-windows-7/
https://www.addictivetips.com/windows-tips/fix-msvcp71-dll-and-msvcr71-dll-missing-error-in-windows-7/
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Zoom 

Moet ik zelf een account aanmaken op Zoom? 

Neen, je kan gewoon inloggen met je UGent account. Je moet wel de knop ‘Sign in with SSO’ 
aanklikken en daar als domeinnaam “ugent-be.zoom.us” geven.  

Ik gebruik “Sign in with SSO” en vul “UGent.be” in maar krijg dan een foutmelding? 

Het is dus “ugent-be.zoom.us” (ugent streepje be) en niet “ugent.be”.  

Ik krijg : 'you can not view this recording. You have no permission.'? 

Waarschijnlijk ben je niet ingelogd op Zoom. Of heb je de verkeerde gegevens gebruikt. Je moet 
inloggen met de knop ‘Sign in with SSO’ en daar als domeinnaam “ugent-be.zoom.us” geven. 

 

Ik prober in te loggen maar krijg: Your email domain has been claimed? Of Because 
your e-mail address ends with @ugent.be, you must contact...? 

Je moet inloggen met de knop ‘Sign in with SSO’ en daar als domeinnaam “ugent-be.zoom.us” 
geven. 

 

 
 

Je zou eerst eens kunnen inloggen in https://ugent-be.zoom.us/ (Sign-in knop en daarna met SSO).  
Dan zal je browser je UGent gegevens hebben. Daarna naar Ufora gaan en de meeting aanklikken. 

Ik geraak niet via een Ufora link op een zoom meeting? 

Je zou eerst eens kunnen inloggen in https://ugent-be.zoom.us/ (Sign-in knop en daarna met SSO). 
Dan zal je browser je UGent gegevens hebben. Daarna naar Ufora gaan en de meeting aanklikken.  

https://ugent-be.zoom.us/
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Wanneer ik op een les zoom meeting link in Ufora klik' krijg ik een foutmelding 
“Pagina niet gevonden”? 

Waarschijnlijk is de link verkeerdelijk aangemaakt. Je kan er wel komen als je via het Ufora menu 
"Overige Tools" "Zoom" en dan naar "upcoming meetings" gaat, en dan op "Join" klikt. Dan zal je 
nog even moeten bevestigen dat je in de meeting wil. 

Als ik een zoomopname wil bekijken moet ik een passcode ingeven? Ik weet die niet. 

Je kan ze vinden in Ufora door via "Overige tools" "Zoom" en dan het tabblad "cloud recordings" te 
selecteren en op de juiste “recording” te klikken. 
Door dan  
1. op de “recording” te klikken (op te starten) komt  
2. onderaan het passcode veld zichtbaar 
3. en kan je de passcode zichtbaar maken 
 

Sommige tekst/code bij een lesopname is te klein, kan ik in’zoomen’?. 

Dat zal afhangen van waarmee je kijkt. 
Je kan op je computer in Windows een 'vergrootglas' gebruiken of in Mac een 'zoom' functie. 
(Dit is eigenlijk een functie voor slechtzienden)  
Dan kan je inzoomen op het deel waar de code staat. 

Ik krijg regelmatig “the server encountered an internal error and was unable to 
complete your request”. 

Dit kan aan meerdere dingen liggen. 
 
1. Die foutmelding kan komen van je browser en niet enkel van zoom.   
Doe je je zoom open via een bepaalde browser? Bvb Firefox 
Dan kan je het eens proberen via een andere browser bvb Chrome, Edge, Safari, Firefox. 
 
2. Indien dat ook niet werkt dan kan je eens proberen de zoom cliënt te verwijderen en dan opnieuw 
te installeren. Downloaden kan via https://zoom.us/download. 
 
3. Als laatste kan je proberen in plaats van via een browser in te loggen op de meeting, via de zoom 
desktop client opstarten. Dan zal je wel zelf de meeting ID moeten invullen. 
 
Het beste is stap voor stap eens te proberen. Dus eerst 1 dan 2 en als laatste 3. 

https://zoom.us/download
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‘Unable to connect’? Foutmelding 5003? Ik probeer op een lesstreaming via de zoom 
app te geraken maar kan er niet op? 

Gebruik je de zoom app dan kan je altijd een proberen de sessie te volgen in een browser. 
Soms wordt de zoom app ook tegengehouden door een firewall instelling. 
Je kan dat eens testen via https://zoom.us/test. 

 

‘Ik heb een link naar een oude opname gekregen met wachtwoord maar geraak niet 
aan de opname? 

Als je op de link klikt kom je op een pagina van Zoom terecht en moet je daar inloggen met SSO. 

 
Daarna moet je je aanmelden met je UGent e-mail en wachtwoord en eventueel een 2e factor. 
En je zal normaal gezien ook even je akkoord moeten geven dat je accountgegevens naar zoom 
worden doorgegeven. 
Daarna zal je nog die code van de opname moeten ingeven en zou het moeten werken. 

https://zoom.us/test

	Account / Inloggen
	Ik heb mijn account geactiveerd maar kan nog niet in bvb. Ufora?
	Niet kunnen inloggen op UGent sites op eigen computer maar wel op een andere computer?
	Ik heb mijn wachtwoord moeten veranderen maar ik ben het vergeten?
	Ik ben mijn wachtwoord verloren?
	Ik heb meerdere keren mijn wachtwoord verkeerd ingegeven en nu kan ik niet meer inloggen? Ik krijg dat mijn account geblokkeerd is.
	Na resetten van mijn wachtwoord kan ik nog altijd nergens inloggen.

	Account / MFA (Multi-Factor Authenticatie)
	Kan ik de Authenticator app zomaar verwijderen?
	Ik ben ingelogd op mijn computer, mag ik de Authenticator app nu verwijderen ?
	Ik kan de MS Authenticator app niet installeren, mag ik hem op het toestel van mijn vriend(in) plaatsen?
	Kan ik zelf mijn MFA-methodes resetten? Ik had maar 1 MFA methode en kan nu niet meer in mijn account?
	Mijn telefoon is gehackt en nu ben ik de MFA app kwijt?
	Ik wil mijn MFA terug resetten maar ben mijn kaartlezer/Itsme/ID kwijt?
	Ik geraak in mijn Authenticator App maar er komt geen aanvraag binnen? Mijn aanvraag word “geweigerd”?

	Athena – Citrix installatie
	Heb je een volledige uitleg hoe Athena werkt? .
	Ik moet mij tijdens de installatie van Citrix aanmelden? Moet ik daarvoor een account krijgen?
	IPad? Ik moet via Citrix op Athena maar heb een IPad. Kan ik op Athena geraken?
	Chromebook? Ik moet via Citrix op Athena maar heb een Chromebook. Kan ik op Athena geraken?
	Chromebook and Android? Can you give me instructions how to work with Athena?
	Android? Ik moet via Citrix op Athena maar heb een Android telefoon. Kan ik op Athena geraken? En hoe moet ik aanmelden, mijn account werkt niet?
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