
Welkom !

Bij het MBO virtual event!
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Programma.

09:00 – 12.00 MBO virtual event  

11.00 – 14.30 Intake rondes op afspraak na aanmelding
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Hoe werkt het?!

Het MBO digital event is bedoelt om op een leuke manier meer informatie te krijgen over de 8 
sectoren die het MBO te bieden heeft. Iedere sector heeft een eigen virtual room waarin via de 
aanwezige medewerkers meer informatie kan worden gevraagd over de opleidingen binnen die 
sector. 

Er zijn twee verschillende werelden waarin jouw avatar zich kan bevinden, het eiland of het 
bos. 
Bij het bos zullen de medewerkers van SGB zich in de buurt van een kampvuur bevinden. 
Op het eiland vind je hen in de saloon, bij de fontein of op het strand. Het SGB beantwoord 
graag al jouw vragen tijdens dit event! 

Let op, dat je een computer moet hebben met een werkende camera en microfoon. Als  
Gevraagd wordt om de webcam en microfoon te gebruiken moet je dit toestaan. 
Voor beter geluid kun je een headset gebruiken. 

Het digital event krijg je het beste geopend via chrome of edge. 
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Voorwaarden: 

● Sta toe dat je camera en microfoon gebruikt worden! 

● Op laptop of desktop (géén mobiel of tablet) 

● Gebruik Chrome of nieuwste Edge 

● Geen Citrix  

● Sluit Zoom/Teams/Meet/... (voor cameratoegang) 
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De virtual rooms.

Bezoek de virtuele rooms van de opleidingen van jouw interesse. In iedere virtuele wereld is 
iemand aanwezig om je meer te vertellen over de opleidingen binnen de sector! Ontdek het 
eiland en de bos en zie dat er meer is om te doen!
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Lopen: Met Pijltjestoetsen + muis. 
Met de toetsen WASD kun je ook lopen

Hoofd bewegen en richten: met je muis

Springen:  Spatiebalk. 
Rennen: houdt Shift ingedrukt 

Zitten of iets pakken: kijk er naar. 
Als het roze wordt:  E  of muisklik
 

Hoe kun je bewegen?
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Het eiland verlaten? 
 
Klik op de  ESCAPE. Knop. 
Sluit je tabblad af door op het kruisje te klikken.

Eiland hoppen?  
 
Sluit af en start de link naar de eilanden opnieuw op. 
Druk op  JOIN  voor het eiland van je keuze. Let op: 
het kost een paar minuten voor je op het volgende 
eiland bent.
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De informatiepunten 

In de virtuele wereld zijn verschillende punten waar 
medewerkers van het MBO je graag te woord staan. Je 
kunt hen zoeken bij: 

Virtual room: eiland 
● In de saloon 

● Bij de fontein 

● Op het strand 

Virtual room: bos, de kampvuren! 

● Bovenop de uitkijktoren 

● Het kampvuur bij het meer 
● Het kampvuur bij het podium en de bar


