
 
 

 

1. Inloggen in Magister 

Ga naar https://stc.magister.net om in te loggen.   

De eerste keer inloggen moet altijd via bovengenoemde link. Daarna kan je ook de App 
gebruiken. Meer informatie over de App lees je op pagina 3 van dit document.  

 

A. voor vmbo-leerlingen en mbo-studenten 

De inlognaam bestaat uit het leerlingnummer en is tien posities lang. Het 
leerlingnummer is te vinden op de schoolpas. Ook staat dit nummer vermeld in de 
brief met de inloggegevens. Deze wordt in de eerste schoolweek uitgedeeld op 
school of opgestuurd naar het huisadres. Ook het wachtwoord waarmee je de 
eerste keer  moet inloggen, staat in deze brief. Dit wachtwoord is slechts eenmalig 
te gebruiken. Bij de eerste aanmeldpoging moet dit wachtwoord worden gewijzigd 
naar een zelf gekozen wachtwoord van minimaal acht posities. De inlognaam blijft 
geldig zolang je ingeschreven staat bij ons.  

 

B. voor ouder(s) / verzorger(s) 

De inlognaam wordt in de eerste weken van school opgestuurd naar het huisadres 
samen met een wachtwoord. Dit wachtwoord moet tijdens de eerste aanmelding 
worden aangepast naar een zelf gekozen wachtwoord van minimaal acht posities. 

Standaard wordt één account aangemaakt voor ouders. Indien beide ouders een 
eigen account willen, dan kan contact opgenomen worden magister@stc-r.nl. Is 
een leerling of student 18 jaar of ouder? Dan moet deze toestemming geven via 
zijn / haar Magister account om zijn / haar ouders inzage te geven in deze 
gegevens. Op pagina 4 is meer informatie voor ouders/verzorgers terug te vinden.  

 

C. controle gegevens bij eerste keer inloggen 

Wanneer je je voor het eerst aanmeldt, vraagt Magister je om het geregistreerde 
emailadres en telefoonnummer te bevestigen. Kloppen de gegevens niet? Pas 
deze dan aan. Leerlingen en studenten krijgen een persoonlijk STC-emailadres. In 
Magister kan daarom geen ander emailadres worden geregistreerd.  

 

Wachtwoord vergeten? 

Het wachtwoord opnieuw instellen kan via https://stc.magister.net. Magister vraagt in dit 
geval om de gebruikersnaam. Een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen wordt 
dan per email verzonden. Voorwaarde hiervoor is dat er een geldig emailadres in 
Magister bekend is.  

Voor leerlingen is dit altijd het persoonlijke STC-emailadres. Lees hier meer over op 
pagina 3 van dit document. Voor ouders geldt dat wanneer er binnen 15 minuten geen 
link is ontvangen, er vermoedelijk geen of een inmiddels vervallen e-mailadres staat 
geregistreerd. Stuur in dit geval een e-mail naar magister@stc-r.nl. Vermeld in de e-mail 
uw gebruikersnaam, samen met de naam van uw zoon / dochter en de geboortedatum. 
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Account geblokkeerd? 

Wanneer een wachtwoord te vaak onjuist is ingevoerd, wordt het account uit 
veiligheidsoverwegingen automatisch geblokkeerd. De blokkades worden elke vrijdag 
opgeheven. Indien de vrijdag op een nationale feestdag valt, dan worden blokkades een 
werkdag ervoor opgeheven.  

 

Na het inloggen 

Vandaag-scherm 

Na inloggen komt de gebruiker standaard in het vandaag-scherm van Magister. 
Hier wordt actuele informatie getoond. De widget ‘vandaag’ laat het rooster voor 
de huidige dag zien. Het laatst behaalde cijfer zal op het vandaag-scherm worden 
getoond in de widget ‘laatste cijfers’. Het vandaag-scherm is door de gebruiker 
zelf in te delen.  

TIP! Klik op het Magisterlogo (links bovenin beeld) en je gaat altijd terug naar het 
vandaag-scherm.  

 

Cijfers 

In het cijferoverzicht staan de behaalde cijfers. Standaard worden de cijfers uit 
het lopende schooljaar getoond. Cijfers van vorige schooljaren zijn op te vragen 
door het schooljaar (rechts in het scherm) aan te passen. Klik op een cijfer voor 
meer informatie. De extra informatie zal rechts in het scherm worden getoond in 
het tabblad ‘details’.  

 

Agenda en Huiswerk 

Via de knop ‘agenda’ wordt het rooster van de komende zeven dagen getoond met 
eventueel opgegeven huiswerk. Selecteer in het tabblad ‘weergave’ de optie 
‘huiswerk’ om enkel lessen met huiswerk weer te geven of te printen. Druk op de 
knop ‘afdrukken’ om het rooster te printen.  

Via de plusknop kunnen ook persoonlijke afspraken en planningsafspraken 
aangemaakt worden. De planningsafspraak is bedoeld om het maken van 
huiswerk te plannen. De persoonlijke afspraakplanner is bedoeld om persoonlijke 
afspraken in Magister te plaatsen. Op deze manier heb je alle afspraken 
overzichtelijk op één plek.  

 

Aanwezigheid / absentie 

Hier staan de registraties met betrekking tot de aanwezigheid vermeld. Standaard 
laat dit scherm de huidige maand zien. Via het tabblad ‘weergave’ kan gefilterd 
worden op gebeurtenis, zoals te laat, ongeoorloofd absent (spijbelen) of huiswerk 
vergeten. Per gebeurtenis zal een totaal-teller worden weergegeven.  
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Mijn gegevens 

Druk op het tandwiel om algemene gegevens in te zien. Hier kun je bijvoorbeeld 
je wachtwoord aanpassen. In dit scherm staan ook de NAW- en opleidings-
gegevens vermeld. Klopt er iets niet? Geef dit dan door via leerlingzaken@stc-r.nl.  

 

Persoonlijk STC-emailadres 

Iedere vmbo-leerling  en mbo-student die ingeschreven staat voor een vmbo- of mbo-
opleiding krijgt een persoonlijk STC-emailadres. Deze is als volgt opgebouwd: 
leerlingnummer@edu.stc-r.nl.  

Het leerlingnummer is te vinden op je leerling- of studentenpas. Je logt in op je mailbox 
via https://webmail.edu.stc-r.nl/. De gebruikersnaam is hetzelfde als je emailadres. Het 
wachtwoord krijgt je tijdens de eerste schoolweken op school uitgereikt.  

  

Magister-App 

Via de App-Store van iTunes en de Google Play-store is de app van Magister gratis de 
downloaden. Let op: voordat je de app kan gebruiken, moet je eerst via de website 
https://stc.magister.net inloggen. 

1. Download de app. 
2. Open de app op je tablet of smartphone. De app start met een korte instructie. 
3. Voer bij schoolkeuze het Scheepvaart en Transport College. 
4. Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.  
5. Je kunt nu de Magister-app gebruiken.  
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Extra informatie voor ouders 

Ouders hebben een apart account om de gegevens van hun kind(eren) te bekijken. De 
schermen met bijbehorende functionaliteiten zijn, op enkele zaken na, hetzelfde als voor 
leerlingen en studenten.  

Na het inloggen kan u de gegevens inzien van het kind dat geselecteerd staat in de 
menubalk. Indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, kan er in hetzelfde 
account gewisseld worden tussen de kinderen.  

 

Ouderavond 

Afhankelijk van de opleiding van uw zoon / dochter kan het zijn dat u uitgenodigd 
wordt voor een ouderavond. Deze uitnodiging ontvangt u doorgaans per email. 
Daarom is het van groot belang dat wij een actueel emailadres van u weten. Dit 
kunt u zelf controleren in uw Magister-account onder ‘mijn gegevens’ en indien 
nodig aanpassen.  

Indien een ouderavond gepland staat, dan is dit zichtbaar in het menu van het 
Vandaag-scherm. Klik op de knop ‘ouderavond’ om naar het inschrijfscherm te 
gaan. In dit scherm staat algemene informatie over de geplande ouderavond, 
alsook de uiterste inschrijfdatum.  

Klik op ‘inschrijven’ om het inschrijfproces te starten. Druk op ‘afmelden’ om geen 
gebruik te maken van de inschrijving. Hebt u zich afgemeld, maar bedenkt u zich 
voor de uiterste inschrijfdatum? Dan kunt u zich alsnog inschrijven.  

Let op: De ouderavond is (nog) niet beschikbaar in de Magister-app. Om een 
ouderavonduitnodiging te bevestigen gaat u naar https://stc.magister.net.  
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