Geachte docent,
De nieuwe app BijZijn registreert aanwezigheid bij cursussen in het kader van Permanente Educatie.
BijZijn is gezamenlijk ontwikkeld door de stichtingen NRVT en VastgoedCert en alle bij hen betrokken
opleidingsinstituten werken vanaf nu met deze app.
De aanwezigheid en het aantal behaalde PE-punten van cursisten worden automatisch vastgelegd in
de administratie van NRVT en VastgoedCert. Het pasjessysteem van VastgoedCert komt hiermee
definitief te vervallen.
U, als docent van een cursus, start en eindigt de cursus via de app. In een aparte web-omgeving heeft
u inzage in de deelnemerslijst. Indien nodig kunt u cursisten hier handmatig aanmelden of
opmerkingen plaatsen.
Instructie app BijZijn voor docenten
Benodigd: laptop, smartphone (minimaal iPhone 5 / Android 5.0 & bluetooth LE ) met oplader en
internet.
Eerste keer inloggen
Stap 1.

U krijgt een e-mail van BijZijn zodra het opleidingsinstituut een account voor u heeft
aangemaakt.

Stap 2.

Klik op de link in die e-mail om uw wachtwoord in te stellen.

Stap 3.

Het e-mailadres waarop u de e-mail ontvangt, is tevens uw gebruikersnaam.

Stap 4.

Download de app BijZijn op uw mobiele telefoon.

Stap 5.

Open de app en log in (zie afbeelding).

Stap 6.

Upload een profielfoto (als uw foto al in de app staat, wordt deze stap overgeslagen) (zie

afbeelding).
Stap 7.

U ziet nu de tekst: ‘Geen training gepland’.

Stap 8.

Uw registratie is voltooid.

Stap 5

Stap 6

Tijdens de cursus

Stap 1.

Log in op de applicatie (bijzijn.nu) op uw laptop. Hiervoor gebruikt u hetzelfde e-mailadres en
wachtwoord als voor de app op uw telefoon (zie afbeelding).

Stap 2.

Open de app op uw smartphone en log in.

Stap 3.

Zet bluetooth en locatievoorzieningen AAN. Laat uw telefoon gedurende de cursus AAN
staan, zet het geluid UIT en sluit uw telefoon aan op uw oplader.

Stap 4.

Zet uw telefoon NIET op vliegtuigmodus; er wordt via uw telefoon een signaal uitgezonden
dat verbinding maakt met de aanwezige cursisten die via de app hebben ingelogd. Als u een
iPhone heeft, legt u deze aan de oplader en zet het scherm niet uit.

Stap 5.

Start de cursus in de app (zie afbeelding).

Stap 6.

Ga in de webapplicatie naar de cursus die u geeft (zie afbeelding).

Stap 7.

Selecteer de juiste cursus (juiste datum/tijdstip) (zie afbeelding).

Stap 8.

In de webapplicatie ziet u de cursus en de aanwezigen (zie afbeelding).
Hier kunt u:
 cursisten ‘aanwezig’ zetten door op de grijze balk achter de cursist te klikken. ‘Reden’ is
verplicht, bijvoorbeeld als iemand geen smartphone heeft of wanneer de batterij van zijn
telefoon leeg is.
 cursisten ‘afwezig’ zetten door op de groene balk achter de cursist te klikken, wanneer
blijkt dat iemand niet aanwezig is.
 opmerkingen noteren bij de cursus of cursisten door op het icoontje achter de naam te
klikken.

Stap 9.

Aan het einde van de cursus stopt u de deze weer. Alle cursisten worden dan afgemeld voor
de cursus (zodra de cursisten de cursuslocatie verlaten, worden zij overigens automatisch
afgemeld) (zie afbeelding).

Stap 10. Voor de zekerheid wordt er in het begin ook nog een handtekeningenlijst gebruikt; zorg
ervoor dat alle aanwezigen deze ook tekenen.
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Stap 7

Stap 8

Stap 9

Mocht u op problemen stuiten bij één van de genoemde stappen,
neem dan contact op met het betrokken opleidingsinstituut.

