
Werken in de cloud
met FCLive.nl



Wat is FCLive?
FCLive is de digitale leer/werk omgeving van het Friesland College. 
Alle studenten en medewerkers hebben toegang tot deze omgeving met hun FC-account. 
FCLive bestaat uit een grote verzameling van verschillende programma's die door 
FCLive aan elkaar gekoppeld zijn. Naast mail, agenda en bestanden vind je er ook 
snelkoppelingen naar Eduarte, OnStage en andere programma's die we veel gebruiken. 
FCLive is het startpunt voor het werken en leren op het Friesland College.

De basis van het werken en leren met FCLive is 'de cloud’. 
Door gebruik te maken van de mogelijkheden van 'de cloud' kun je overal, 
op ieder apparaat met internet, gebruik maken van FCLive via FCLive.nl



De cloud is een slimme 
opslagplek op het internet



Geen fysieke
opslag meer

Alles online
opgeslagen



Niet gebonden
aan een 
FC-computer

Overal werken
op ieder apparaat



Microsoft Office 365
De cloud die wij hiervoor gebruiken is die van Microsoft Office 365. Deze omgeving wordt 
volop gebruikt bij scholen en bedrijven in de hele wereld waarbij iedere school of bedrijf 
zijn eigen beveiligde ‘stukje’ heeft binnen die cloud van Microsoft.

Naast Microsoft Office 365 gebruiken we nog een aantal andere applicaties 
van andere leveranciers die aan elkaar gelinkt zijn, met elkaar samenwerken of gekoppeld zijn. 
Met elkaar vormen al deze digitale toepassingen FCLive. 



In de cloud
opslaan

Overal
beschikbaar

Altijd de meest
recente versie

Geopend en
opgeslagen
in de cloud

Op
ieder
apparaat



Persoonlijke
Bestanden 
OneDrive

Team bestanden
SharePoint
teamsites

Bronnen
voor studenten

Friesland College
Bronnen

Online opslag
voor al je bestanden

Documenten
voor een 

bepaalde groep
Teams



In de cloud
samenwerken

Bestanden
vanuit de 

cloud delen

Tegelijkertijd
eraan werken
via de browser
of de software

Op ieder
apparaat
ongeacht
locatie



Outlook mail, 
agenda, adresboek 

en taken

Planner Delen
in Teams

Chatten, audio en
videogesprekken

Online 
samenwerken

Office
documenten



Office
documenten

Formulieren
en quizzen

Video’s Sway 
presentaties

Online 
content maken

Stroomschema’s



Persoonlijke bestanden

Teambestanden
op teamsites

Samenwerken
in een groep/klas

Planner en
taakverdeling

OneDrive

Teams

SharePoint Planner

Presentaties

Sway

Online video

Stream
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Word
documenten

Excel
spreadsheets

Notities

PowerPoint
presentaties

OneNoteWord

Excel

PowerPoint

E-mail, agenda
taken en 
adresboek

Outlook

Chatten en
videogesprekken

Teams
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Log altijd in
met je FC-
account

online

software

apps



Veilig werken in de cloud
Log altijd uit als je
klaar bent of vergrendel
je computer als je wegloopt

Gebruik een wachtzin
in plaats van een wachtwoord
bv: JantjeIsGekOp12Bloemen

Mail studenten en 
medewerkers enkel 
op het FC mailadres

Kijk goed met wie je wat
deelt en of die persoon 
het mag bewerken of niet

Gebruik geen USB sticks
maar sla je bestanden op
in OneDrive

Gebruik een virusscanner
en alleen vertrouwde,
legale software 



Ondersteuning nodig?
Bekijk de verschillende
scholingsmodules die
beschikbaar zijn

Bekijk de veel gestelde
vragen en antwoorden 
in de kennisbank

Vraag ondersteuning 
van jouw
mediacoach

Meld storingen of 
andere problemen online
via de servicedesk

https://fclive.sharepoint.com/sites/medewerker/algemeen/thema-s/professionalisering/fclive/Paginas/default.aspx
https://frieslandcollege.topdesk.net/tas/public/ssp/content/page/knowledgebase?origin=sspTile&from=d1db97ef-cb21-4205-b145-f8e11f998145
https://fclive.sharepoint.com/sites/medewerker/algemeen/thema-s/professionalisering/fclive/Paginas/default.aspx
https://frieslandcollege.topdesk.net/tas/public/ssp/


FCLive.nl


