NBA-ledenvergadering (Online volgen)
INLOGGEN EN AANMELDEN
Waar vind ik mijn inloggegevens?
De inloggegevens staan in de e-mail die u maandag 13 juni voor 12 uur ontvangt van LUMI inzake
NBA-ledenvergadering (ledenvergadering@nba.nl). Heeft u vragen, neem dan contact op met
ledenvergadering@nba.nl of 020 - 301 0 401.
Mijn gebruikersnaam en / of wachtwoord werkt niet.
Zorg ervoor dat u uw inloggegevens correct invoert en precies zoals ze worden weergegeven in de email die u heeft ontvangen. Als dit niet werkt, neem dan contact op met de NBA-helpdesk via 020301 0 401 of ledenvergadering@nba.nl
Mag ik ook online stemmen?
Online stemmen is bij deze ledenvergadering vanwege de Tijdelijke wet COVID-19 niet mogelijk. Wel
heeft u de mogelijkheid het woord te voeren en vragen te stellen. Alleen leden die fysiek aanwezig
zijn op de ledenvergadering kunnen stemmen.
Moet ik een programma of app downloaden om deel te nemen?
Om de ledenvergadering goed te kunnen volgen, adviseren wij u een laptop of desktop te gebruiken
en is het van belang dat u gebruik maakt van de laatste versie Chrome, Firefox, Edge (Chromium) of
Safari. U hoeft geen programma of app te downloaden. Een goede internetverbinding is van
belang.
VRAGEN STELLEN TIJDENS DE LEDENVERGADERING
Hoe kan ik vragen stellen of het woord voeren tijdens de ledenvergadering?
Alleen leden die ingelogd zijn kunnen vragen stellen en/of het woord voeren. Niet-leden hebben
geen mogelijkheid hiertoe.
1. U kunt vragen stellen via ‘BERICHTEN’ bovenaan op het ledenvergadering-platform.
2. U kunt telefonisch het woord voeren. Het telefoonnummer staat op het ledenvergaderingplatform onder ‘BERICHTEN’.
PE
Kan ik de ledenvergadering opnemen in mijn PE-portfolio?
U kunt de ledenvergadering opnemen in uw PE-portfolio als het past bij uw leerdoelen:
•
•

Bewaar het bewijs van aanmelding
Voeg een reflectieverslag toe over wat u heeft geleerd en hoe dit aansluit bij uw leerdoelen.

HELPDESK
Heeft u problemen met inloggen of heeft u technische support nodig, neemt u dan contact op met
de helpdesk van de NBA via 020-301 0 401 of ledenvergadering@nba.nl.

