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A. Wat heb je nodig om de 
virtuele SID-in te bezoeken?
1. Een laptop, desktop of Google Chromebook met een stabiele 

internetverbinding. Smartphone en tablet kan niet.

2. In de klas raden we een hoofdtelefoon of oortjes aan om te 
luisteren naar een informant.



B. Technische vereisten
1. Gebruik één van de volgende browsers om je SID-in-bezoek zo vlot 
mogelijk te laten verlopen: 

• Safari (voor Mac)

• Mozilla Firefox

• Google Chrome

• Microsoft Edge*

*Gebruik geen Internet Explorer.

2. Zorg dat je browsegegevens gewist zijn.

3. Als je terug naar een vorige pagina wil in het platform, sluit je de 
huidige pagina met het kruisje. Klik niet op het pijltje om terug naar de 
vorige pagina te gaan, want dan ga je uit het SID-in-platform.

4. Ben je klaar met je bezoek? Log dan correct uit.

Waarom? 

• Kom je later nog eens terug voor een SID-in-bezoek? Dan kan je 
makkelijk inloggen, ook op een ander toestel. 

• Zo komt er plaats vrij voor een andere bezoeker. 

Hoe doe je dit? 

• Dat leggen we uit in punt 9.



C. Hoe schrijf je je in als bezoeker?

Je kan als bezoeker inschrijven als: 

1. Studie –of beroepenzoeker klassikaal bezoek 
• Kom je met klas? Je schrijft je in via de link van je leraar.

• Je bezoekt de SID-in tijdens het klassikaal bezoekmoment van je klas. Je kan tijdens de 
individuele bezoekmomenten op woensdagnamiddag en zaterdag ook de beurs 
bezoeken.

2. Studie –of beroepenzoeker individueel bezoek 
• Ben je leerling secundair en kom je niet met de klas of kom je als bezoeker die interesse 

heeft in een opleiding of beroepssector? Je schrijf je in via deze rol.

• Je kan de SID-in bezoeken op woensdagnamiddag of zaterdag. 

3. Andere
• Ben je niet op zoek naar informatie over een opleiding of beroepssector. Je schrijft je in 

via deze rol.

• Dit kan een klastitularis zijn tijdens een klassikaal bezoek, een ouder tijdens een 
individueel bezoek of gewoon een nieuwsgierige bezoeker die een kijkje wil komen 
nemen.

• Hiermee kan je virtueel langskomen tijdens de klassikale en individuele 
bezoekmomenten.



D. Registreer je op voorhand 

Stap 1: Ga naar de website registratie.sidin2021.be.

Stap 2: Klik rechts bovenaan op ‘INDIVIDUELE REGISTRATIE’. Selecteer 
daar je rol als bezoeker: 

• Studie-of beroepenzoeker klassikaal bezoek en vul je 
vouchercode in (alleen voor leerlingen die met de klas komen)

• Studie –of beroepenzoeker individueel bezoek

• Andere

Stap 3: Scroll naar beneden en vul de velden in.

Stap 4: Klik op de knop ‘REGISTREER’. 

Stap 5: Er verschijnt een pop-upvenster met bevestiging van jouw 
registratie. In je mailbox ontvang je een bevestigingsmail*. 

*Belangrijk: Onthoudt je wachtwoord en e-mail waarmee je geregistreerd bent. Deze heb je 
nodig om in te loggen. Ben je je wachtwoord vergeten? Dan kan je het opnieuw instellen via 
je bevestigingsmail.  



E. Log in om de SID-in te bezoeken

Stap 1: Ga naar de website registratie.sidin2021.be.

Stap 2: Klik rechtsbovenaan op de knop ‘Log in’.

Stap 3: Er verschijnt een pop-upscherm. Selecteer je rol als bezoeker

• Studie –of beroepenzoeker klassikaal bezoek

• Studie –of beroepenzoeker individueel bezoek

• Andere

en vul het e-mailadres en wachtwoord van je registratie in. 

Stap 4: Klik op de knop ‘Log in’.

Stap 5: Er verschijnt een nieuw scherm. Klik op de knop ‘Neem deel aan de 
SID-in’.



F. Je virtueel SID-in-bezoek
Je kan dit filmpje bekijken als je ingelogd bent en op elk moment sluiten 
door op het kruisje rechtsboven te klikken.



1. Startscherm
Van zodra je ingelogd bent, krijg je onderstaand startscherm te zien. 

Hierop zie je:

• Linkerbalk met enkele  functionaliteiten

• Je avatar

*Wat is een avatar? Een avatar is de virtuele persoon die jij aanstuurt op beurs. 

Algemene functies

Info op je eigen visitekaartje

Overzicht verzamelde visitekaartjes

Overzicht chatgesprekken

Grondplannen



2. Taal

De standaardtaal in het platform is Engels. Maar enkele 
belangrijke termen zijn vertaald naar het Nederlands.

Waar kan je deze Nederlandse termen vinden?

Stap 1: Klik op het vraagteken rechtsboven in de 
Algemene functies. 

Stap 2: Er opent een nieuw scherm ‘Select your
language’. Kies daar de taal van jouw keuze. Voor 
Nederlands druk je op de vierde vlag van links.



3. Je avatar als bezoeker



3.1  Algemene functies

In Algemene functies heb je 2 grote functionaliteiten

• Bag => Hier vind je alle informatie die je 
verzameld hebt in je tas op de beurs.

• Operations => Hier kan je als bezoeker enkele 
acties uitvoeren.



3.2 Acties 
In Algemene functies vind je een overzicht van alle 
acties die je kan uitvoeren.

1. Change Password => Hier kan je je wachtwoord aanpassen.

2. Profile => Hier kan je je profiel aanpassen. 

3. Dressing Room => Hier kan je je avatar  een andere outfit geven. 

4. Call => Hier kan je een avatar zoeken om mee te bellen. 

5. Map => Hier navigeer je naar de grondplannen met overzicht van alle instellingen.

6. Chat => Hier kan je een avatar zoeken om mee te chatten. 

7. Search => Dit is de algemene zoekfunctie waarmee je op zoek kan gaan naar instellingen en 
informanten

8. Support => Hier kan je terecht met een technische vraag en melding maken van iemand die zich 
niet aan de gedragscode houdt. 

9. Settings => Hier kan je volume-instellingen en afwezigheidsinstellingen ingeven.

10. Logout => Hier kan je uitloggen uit het platform. Het is belangrijk dat je dit doet als je het 
platform verlaat. 



3.3 Je tas

In de Algemene Functies vind je als bezoeker je tas waarin je een overzicht van

• My Docs => Een overzicht van al je bewaarde brochures

• Products => Een overzicht van al je bewaarde producten

• Contacts => Een overzicht van al je uitgewisselde visitekaartjes



Een andere avatar in het platform kan zien wie jij bent:

• Door over jouw avatar te gaan met zijn muis

• Door zijn / haar visitekaartje uit te wisselen met jou

3.4 Je profiel 



In de Algemene functies kan je kijken wat er al in je profiel is ingevuld. 

3.4 Je profiel 

velden uit de registratiemodule die 
automatisch worden ingevuld in het profiel 
van de bezoeker in het platform.

velden die je moest invullen / selecteren 
om je te registreren als bezoeker op de 
registratiewebsite.



3.5 Je kledij

In de  kleedkamer kan je je avatar een look geven en een outfit aanmeten. 
Dit mag je helemaal vrij kiezen. 

Bekijk het filmpje over hoe je je kledij kan aanpassen.

https://www.youtube.com/watch?v=TJE28P4O14o


4. Navigeren als avatar



4.1 Navigeer vanuit het grondplan 
naar een stand

Je kan makkelijk navigeren in het platform via het 
grondplan. Er zijn 3 hallen en een receptie.

Er is een grondplan per hal:

• Hal 1

• Hal 2

• Hal 3

In de receptie vind je:

• Stand van het Ministerie van Onderwijs & 
Vorming en CLB

• Forum waar je filmpjes en informatie kan 
vinden over de werking van het Hoger 
Onderwijs.

• Zuil ‘Wat na het secundair?

Bekijk het grondplan van de receptie.

Bekijk het grondplan van hal 1.

Bekijk het grondplan van hal 2.

Bekijk het grondplan van hal 3.



Klik op het nummer van de stand. Je wordt 
geteleporteerd naar die stand. Je kan niet klikken tussen 
de standen.

Klik op naam of nummer van de stand. Je wordt 
geteleporteerd naar die stand.

4.1 Navigeer vanuit het grondplan 
naar een stand

Bekijk het filmpje hoe je vanuit het grondplan naar een stand navigeert. 

https://www.youtube.com/watch?v=_23e7ZxIDEs


4.2 Navigeer in het platform

Je avatar kan zich op twee manieren verplaatsen:

• Maak gebruik van je pijltjes op je toetsenbord 

• Navigeer via de stip op de grond



4.3 Navigeer snel tussen de hallen 
en receptie

Je kan op drie manieren navigeren tussen de receptie en de 
hallen:

Via de grondplannen van de hallen en de receptie

Via de zuilen aan de ingang

Via deuren in de hallen



4.3 Navigeer snel tussen de hallen 
en de receptie

Bekijk het filmpje over hoe je kan navigeren tussen de verschillende hallen 
en de receptie. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gpwc9xVdBwk


5. Overzicht standen per hal



5.1 Standen receptie

Stand Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming en CLB

Forum

Bekijk hier korte filmpjes over de werking van het Hoger Onderwijs.

Zuil ‘Wat na het secundair’ 

Hier kan je zoeken wat de mogelijkheden zijn na het secundair onderwijs. 

Je krijgt ook te zien bij welke stand(en) je terecht kan voor meer informatie.

Hier vind je: 



Hier vind je: 

• 15 standen

• Zuil ‘Wat na het secundair? => Hier kan je zoeken wat de 
mogelijkheden zijn na het secundair onderwijs. Je krijgt ook te 
zien bij welke stand(en) je terecht kan voor meer informatie.

5.2 Standen hal 1



Hier vind je:

• 15 standen

• Zuil ‘Wat na het secundair? => Hier kan je zoeken wat de 
mogelijkheden zijn na het secundair onderwijs. Je krijgt ook te 
zien bij welke stand(en) je terecht kan voor meer informatie.

5.3 Standen hal 2



Hier vind je: 

• 19 standen

• Zuil ‘Wat na het secundair? => Hier kan je zoeken wat de 
mogelijkheden zijn na het secundair onderwijs. Je krijgt ook te 
zien bij welke stand(en) je terecht kan voor meer informatie.

5.4 Standen hal 3



6. Hoe vind je als bezoeker informatie?

Als bezoeker kan je op vier manieren naar informatie 
zoeken:

Via de algemene zoekfunctie

Via de zuil ‘Wat na het secundair?’

Via het grondplan

(Zie punt 4.1) 

Door rond te wandelen

(Zie punt 4.2 en 4.3) 



6.1 Via de algemene zoekfunctie

Stap 1: Klik op Algemene functies links 
onderaan op het startscherm.

Stap 2: Er opent een pagina. Klikt op het 
zoek-icoon. 

Stap 3: Er opent een pagina. Nu kan je op 
twee manieren zoeken: 

• Vink je company aan, dan krijg je 
alle standen waar dit trefwoord 
aanhangt. 

• Vink je user aan, dan krijg je alle 
informanten waar dit trefwoord 
aanhangt. 

Bekijk het filmpje hoe je via de algemene zoekfunctie kan zoeken.

https://www.youtube.com/watch?v=XqU0_wdzwbw


6.2 Via de zuil ‘Wat na het secundair?’

Stap 2: Een nieuw venster opent. Je kan op vier 
manieren zoeken:

• Via alfabetische lijsten

• Via studiegebied

• Via opleidingen per studiegebied

• Via beroepen

Stap 3: Als resultaat krijg je alle mogelijke opties die er 
zijn, zowel standhouders als niet-standhouders op de 
virtuele SID-in. 

Belangrijk! Je kan vanuit het resultaat niet teleporteren
naar de stand. 

Stap 1: Klik in het platform op de zuil ‘Wat na het 
secundair?’



Algemene zoekfunctie

• Je kan niet teleporteren vanuit het resultaat.

• De zoekmachine is gebaseerd op de database uit 
Onderwijskiezer. Dat betekent dat het resultaat 
breder is dan het aanbod van de virtuele SID-in.

• Je kan teleporteren vanuit het resultaat.

• De zoekmachine is gebaseerd op het aanbod van de 
virtuele SID-in.

6.3 Verschil tussen de zoekfuncties

Zuil / Zoekpagina ‘Wat na het secundair?’

https://www.onderwijskiezer.be/v2/index.php


7. Hoe kan je informatie verzamelen 
op een stand?
Bekijk het filmpje waarin alle onderdelen van een stand worden toegelicht. 

https://www.youtube.com/watch?v=DPpN0szlo_s


Je kan alle posters op een stand aanklikken. 

7.1 Aanklikbare posters

Ofwel zie je de poster in het groot.

Of er opent een weblink in een nieuw venster.



De zuil ‘Producten’ toont het aanbod van deze stand. 

7.2 Zuil met producten

Als je op de zuil klikt, krijg je een overzicht van de 
‘Producten’ die de stand aanbiedt.

Als je één product aanklikt, dan krijg je

• Foto om het product te verduidelijken

• Tekst met meer informatie

• Weblink



Klik op de zuil ‘Brochures’ en bekijk het overzicht van 

alle brochures van de stand.

7.3 Zuil met brochures

Klik op een brochure en

• Lees de brochure

• Bewaar de brochure in je tas

• Download de brochure op je pc



7.4 Zuil met video’s

Hier zie je alle video’s van de stand.

• Als er één filmpje achter de zuil zit, begint het onmiddellijk af te 
spelen. 

• Als er meerdere filmpjes achter de zuil zitten, krijg je eerst het 
overzicht van de filmpjes. Daarna kan je kiezen welk filmpje je wil 
afspelen.



Via de zuil ‘Chat met een informant’ kan je als bezoeker 

deelnemen aan een informatiesessie waarbij je jouw vragen kan stellen. 

Stap 1: Je klikt op de zuil ‘Chat hier met een informant’

Stap 2: Een nieuw venster opent. Je klikt op de sessie waar je aan wil 
deelnemen. 

Stap 3: Een nieuw venster opent. Je hebt nu verschillende opties*:

• Je kan luisteren naar de informatie die de informant geeft.

• Je kan luisteren en kijken naar de vragen die andere bezoekers 
stellen.

• Je kan zelf een vraag stellen via chat.

• Je kan zelf mondeling een vraag stellen. 

*Je mag je camera en geluid aanzetten als bezoeker, maar het is zeker niet verplicht. De informant heeft 
uiteraard wel zijn camera en geluid aan staan om informatie te geven.

7.5 Zuil ‘Chat hier met een informant’



De info –en contactavatar kan je herkennen aan de ‘i’ boven zijn of haar 
hoofd. Achter deze avatar zit geen fysieke persoon. Je kan er dus niet 
mee bellen of chatten.

7.6 Info –en contactavatar

Als je op deze avatar klikt, verschijnt een pagina met:

• Een tekst met algemene informatie over de stand

• Een foto van het logo van de instelling

• Contactgegevens

▪ Telefoonnummer

▪ Faxnumer

▪ E-mailadres

▪ Website



7.6 Info –en contactavatar

Hieronder tonen we nog even het verschil tussen een info –en 
contactavatar waar geen persoon achter zit en een gewone avatar waar 
wel een persoon achter zit.

Info –en contactavatar waarmee je niet kan bellen en chatten Gewone avatar waarmee je wel kan bellen en chatten



Via het Bulletin Board kunnen bezoekers rechtstreeks mailen naar een 
standhouder met een vraag.

7.7 Bulletin board

Stap 2: Er verschijnt een pagina met meer informatie over 
potentiële vragen die je zou kunnen hebben als bezoeker.

Wil je graag een mailtje sturen? Klik dan op het papieren 
vliegtuigje rechts onderaan.

Stap 1: Je klikt op het ‘Bulletin board’. 

Stap 3: Je mailprogramma opent zich. Het juiste mailadres 
staat al ingevuld. Je kan nu een mailtje opstellen en 
versturen. 



7.8. Avatar in de rol van informant

Je kan een informant herkennen aan twee kenmerken:

• De informatie die verschijnt als je over zijn / 
haar avatar gaat met je muis 

• De donkerblauwe outfit, voor zowel mannen 
als vrouwen

Outfit mannelijke informant Outfit vrouwelijke informant



8. Hoe kan je communiceren 
met een informant?

Bel met een 
informant

Je kan communiceren met een avatar in de rol van 
informant op een stand door

• Te bellen

• Te chatten

• Een visitekaartje uit te wisselen

Wissel je 
visitekaartje 
uit met een 
informant

Chat met een 
informant

Je kan communiceren met een informant in een 
groepsgesprek door

• Op de zuil ‘Chat hier met een informant’ te 
klikken (Zie punt 7.5)



8.1 Bel of chat met een avatar 
in de rol van informant
Bekijk het filmpje hoe je kan bellen of chatten met een informant.

https://www.youtube.com/watch?v=w6ZJvUuokCc


Bekijk het filmpje hoe je een visitekaartje uitwisselt.

8.2 Wissel een visitekaartje 
uit met een informant

https://www.youtube.com/watch?v=ErTydmW6z4w


Vergeet op het einde van je bezoek niet om uit te loggen 
uit het platform. 

Waarom?

• Dit vermijdt problemen als je opnieuw wil inloggen 
om de SID-in te bezoeken. 

• Bovendien weet het systeem dan dat er plaats is een 
voor een andere avatar.

Hoe doet je dit?

Stap 1: Je klikt op Algemene functies links onderaan het 
startscherm.

Stap 2: Je klikt Logout. 

9. Vergeet niet om uit te loggen



G. Waar kan je hulp vinden tijdens 
je bezoek aan de virtuele SID-in?

Kijk even op de website van Onderwijs Vlaanderen bij ‘Veel gestelde 
vragen’

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schrijf-je-in-voor-de-virtuele-sid-in

Zit je inhoudelijke vraag er niet tussen? 

Mail dan naar sidin@vlaanderen.be. We helpen je zo snel als mogelijk 
verder.

Als je een technisch probleem hebt, kan je dit hier melden: 
https://www.hyperfair.com/support.php

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/schrijf-je-in-voor-de-virtuele-sid-in
mailto:sidin@vlaanderen.be
https://www.hyperfair.com/support.php


Voor andere informatie en veel gestelde vragen kan je terecht op de 
website van de SID-in:

www.onderwijs.vlaanderen/sidin

H. Meer info en veel gestelde 
vragen

http://www.onderwijs.vlaanderen/sidin


We wensen je 
een aangenaam 

bezoek!


