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In dit document leest u over mogelijke problemen / foutmeldingen bij het inloggen in EduMaps. 

Bekijk en doorloop de stappen die van toepassing zijn. 
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Niet kunnen inloggen | Acces denied | Forbidden 
Heeft de medewerker (beheer – gebruiker – tabblad medewerker) achter geactiveerd een groen 

vinkje staan, maar bij gekoppelde provider staat niets, dan is het activatieproces niet correct 

doorlopen of afgebroken. 

Actie: Stuur de betreffende medewerker een nieuwe activatielink. 

 

 
 

 

Is er geactiveerd én een provider gekoppeld, maar het lukt niet om in te loggen. 

 

Actie: laat de medewerker inloggen via een incognito/privévenster.  

Incognito inloggen: U opent een browser (bijv Google Chrome of Microsoft Edge) en gaat 

rechtsboven in naar de 3 bolletjes/streepjes. Klik daarop en kies voor een nieuw incognitovenster of 

privévenster.  Dan typt u boven in de browser app.edumaps.nl en klik op enter. 

Kies dan voor 'sign in with Microsoft' of 'sign in with Google en log in. 

 

Lukt het alsnog niet om in te loggen, stuur dan een nieuwe actievatielink en activeer eenmalig via 

een incognito/privévenster. Met een nieuwe link kunt u de koppeling met Microsoft of Google weer 

tot stand brengen. 

Actie: activeer via incognito/privévenster. 

Incognito activeren:  

-Ga naar de zojuist ontvangen activatiemail 

-Open de mail en ga met de rechter muisknop op het woord ‘Activeren’ staan “hyperlink kopiëren” 

-Dan gaat u naar Google Chrome of Microsoft Edge 

-Rechts bovenin ziet u drie puntje/bolletjes staan 

-Klik daar op en kies voor Nieuw incognito venster of privé venster 

-Plak daar de gekopieerde hyperlink en klik op enter 

-Nu komt u in een donkerder beginscherm van Google Chrome of Microsoft Edge 

-U kunt nu inloggen/koppelen met uw Microsoft óf met uw Google account. 
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U ziet de naam van een collega 
Waarschijnlijk heeft uw collega een keer ingelogd op dezelfde computer met zijn/haar Microsoft 

account en is deze nog gekoppeld.  

 

Mogelijk kunt u wel inloggen via een incognito/privévenster. 

Wanneer dit onvoldoende is, log dan in bij Office.com. Stem eventueel af met de systeembeheerder. 

Hij/zij moet u hiermee verder kunnen helpen.  

 

Staat er bij office.com een andere naam rechtsboven in de hoek, dan dient u deze af te melden. 

Daarna (mogelijk eerst afsluiten en nogmaals inloggen in Office.com) moet u aangeven ‘Vergeet dit 

account’. Op die manier wordt het andere account niet meer aan die van u gelinkt. 

 

Zodra dit geregeld is kan uw EduMaps beheerder een nieuwe activatielink toesturen. Voor de 

zekerheid kunt u activeren via een incognitovenster. U leest hierboven hoe u dit doet. 

 

Mocht het helemaal niet lukken, dan kunnen wij het account voor u verwijderen. Stuurt u daarvoor 

een mail naar support@datacare.nl. 

 

LET OP: Wanneer u samen met een collega een laptop deelt, en u heeft het vinkje ‘aangemeld 

blijven’ voor bijv. Microsoft aangezet dan logt u automatisch in. Om een kruiskoppeling te 

voorkomen logt u op een gedeelde laptop of de laptop van uw collega altijd in via een 

incognito/privévenster. 
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U keert steeds terug naar de homepagina 
Waarschijnlijk staan de instellingen van de browser die u gebruikt niet goed. 

Bij Microsoft Edge, Chrome of Firefox kunt u naar het volgende document kijken om de instellingen 

aan te passen. Zie voorbeeld. 

Gebruikt u een Macbook of een IPad, dan dient u bij de instellingen van Safari te kijken: ‘Voorkom 

volgen’ en ‘Blokkeer alle cookies’ uitstaan.  Zie voorbeeld. 

 

Lokale cache verwijderen 
Zit EduMaps in een ‘loop’ en u kunt niet verder (bijvoorbeeld omdat u in de Monitor een klas/groep 

heeft gekozen waar u geen recht op heeft en EduMaps houdt het filter vast). U komt dus niet verder. 

Ga dan naar Mijn persoonsgegevens. 

 

en klik op de knop lokale cache legen. 

 

 

U krijgt een vreemde rode foutmelding 
U krijgt linksboven in een melding als [exp is in the past:1111111111]. Deze melding in de kleur rood 

heeft te maken met de tijd. Blijkbaar wijkt de tijd van uw computer meer dan 5 minuten af van de 

werkelijke tijd. Dit kunt u eenvoudig aanpassen. Voor een Ipad kijkt u bij deze link en voor Windows 

kijkt u bij deze link 

 

U krijgt bij het inloggen de melding: 'no matching state found in storage' 

Controleer of u de url goed hebt ingegeven. U dient te gaan naar https://app.edumaps.nl 

 

 

 
 

http://support.edumaps.nl/wp-content/uploads/2021/03/Cookies-2021.docx
http://support.edumaps.nl/wp-content/uploads/2021/03/Cookies-Safari-2021.docx
https://support.apple.com/nl-nl/guide/ipad/ipad2e07b3d5/ipados
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/uw-tijd-en-tijdzone-instellen-dfaa7122-479f-5b98-2a7b-fa0b6e01b261
https://support.microsoft.com/nl-nl/windows/uw-tijd-en-tijdzone-instellen-dfaa7122-479f-5b98-2a7b-fa0b6e01b261

