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1. INTRODUCTIE 

 
Het Friesland College organiseert voor oriënterende leerlingen diverse evenementen. De leerlingen kunnen 
zich hiervoor aanmelden via de website. Met MijnFC kunnen we de aanmeldingen efficiënt inrichten en alle 
doelgroepen optimaal faciliteren.  

Met het in gebruik nemen van deze applicatie, kunt u de registratie volgen van uw leerlingen zodra zij zich 
aanmelden voor een evenement bij het Friesland College. Dit kunnen alleen de leerlingen zijn, die bij het 
aanmaken van hun account hebben aangegeven dat u hun decaan bent.  U heeft toegang tot een persoonlijke 
pagina en u kunt de status van aanmelding en aan-/afwezigheid zien van uw leerlingen. 

De leerlingen hoeven zich slechts één keer in te schrijven en vervolgens kunnen ze zich voor meerdere 
evenementen aanmelden, zoals Beleefdagen of Kies Je Wereld. Met hun eigen account hebben zij inzicht in 
welke evenementen zij hebben bezocht of waarvoor zij zich hebben aangemeld en kunnen ze zich er ook voor 
afmelden.  
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2. INLOGGEN  

We hebben alle, bij ons bekende, decanen ingevoerd in MijnFC, waardoor u eenvoudig kunt inloggen.  

U gaat naar mijn.frieslandcollege.nl. U komt nu op het inlogscherm. Hier kunt u inloggen met uw e-mailadres 
en wachtwoord. 

Indien u voor de eerste keer inlogt, vult u alleen uw e-mailadres in en u klikt vervolgens op Wachtwoord 
aanvragen (zie onderstaande afbeelding). U krijgt vervolgens een nieuw scherm ‘Wachtwoord aanvragen’. Vul 
daar nogmaals het e-mailadres in. U ontvangt vervolgens een e-mail (Wachtwoord vergeten) met een link 
(Reset wachtwoord) naar een pagina waar u uw eigen wachtwoord kunt aanmaken. 

Lukt het inloggen niet, dan kan het zijn dat uw gegevens nog niet (goed) in ons systeem staan. Geef dit dan 
door aan voorlichting@fcroc.nl, zodat wij uw gegevens kunnen wijzigen of toevoegen en u alsnog kunt 
inloggen. 

 

 

 

3. DASHBOARD 

Na het inloggen verschijnt het dashboard. Hier ziet u de volgende overzichten:  

• Leerling aanmeldingen 
• Aankomende evenementen 
• Recent aangemaakte evenementen 
• Een link naar Alle Evenementen. 

Aan de linkerkant staat een menu met daarin o.a. MijnFC. Via deze knop komt u bij uw persoonlijk profiel of u 
kunt uitloggen. U kunt ook uitloggen door op de link rechtsboven in het scherm te klikken:  

mailto:voorlichting@fcroc.nl
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3.1 LEERLING AANMELDINGEN 

Onder dit overzicht ziet u de leerlingen staan die zich hebben aangemeld voor een evenement. Dit kunnen 
alleen de leerlingen zijn, die ook in hun profiel hebben aangegeven dat u hun decaan bent.   

Zodra u klikt op een leerling, ziet u aanvullende informatie. Tevens kunt u het overzicht exporteren of printen. 

3.2 AANKOMENDE EVENEMENTEN 

Het overzicht Aankomende evenementen geeft de eerstkomende evenementen aan die gepland staan. Zodra u 
klikt op een evenement, verschijnt een pagina met meer informatie over het evenement. 

3.3 RECENT AANGEMAAKTE EVENEMENTEN 

Het overzicht Recent aangemaakte evenementen geeft de evenementen aan die het laatst zijn toegevoegd. 
Ook hier kunt klikken op een evenement om meer informatie te zien over het evenement. 

3.4 LINK NAAR ALLE EVENEMENTEN 

Indien u klikt op de link naar Alle Evenementen, komt u op een nieuwe pagina waar alle geplande 
evenementen te vinden zijn. U bereikt deze pagina ook door op Events te klikken in het menu aan de 
linkerkant.  

U kunt op deze pagina selecteren op Datum, Soort evenement, Interessegebied en Locatie. Tevens ziet u 
hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn per evenement. 

 

4. MIJNFC VOOR UW LEERLINGEN 

 
Uw leerlingen hoeven zich slechts één keer in te schrijven en vervolgens kunnen ze zich voor meerdere 
evenementen aanmelden, zoals Beleefdagen of Kies Je Wereld. Met hun eigen account hebben zij inzicht in 
welke evenementen er zijn of die zij hebben bezocht of waarvoor zij zich hebben aangemeld. Ze kunnen zich er 
via MijnFC ook voor afmelden. 

De leerlingen kunnen een keuze maken uit het aanbod van beleefdagen, door op de website naar de 
opleidingspagina te gaan en daar te kiezen voor de Beleefdag van hun keuze. Zodra zij daarop klikken, 
verschijnt het inlogscherm van MijnFC en kunnen zij een account aanmaken of inloggen.  

Ze kunnen ook naar de algemene informatiepagina op de website en daar klikken op Aanmelden voor een 
Beleefdag https://www.frieslandcollege.nl/voorlichting/kom-kijken/beleefdag.  

 

5. MEER INFORMATIE EN CONTACT 

Mocht u vragen hebben over MijnFC, dan kun je contact opnemen met Marketing, Communicatie & Online, via 
tel. 088 – 060 2570 of via online@fcroc.nl. 

https://www.frieslandcollege.nl/voorlichting/kom-kijken/beleefdag
mailto:online@fcroc.nl
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