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kwaliteitsgarantie in schade-expertise

NIVRE WEBINAR VERGEET DE ELEKTRISCHE AUTO, DE TOEKOMST IS WATERSTOF!..???
Doelgroep
Locatie
PE-punten

: NIVRE ingeschrevenen branche Motorvoertuigen
: Online Microsoft Teams
:2

Inhoud webinar
Steffen Elgersma van STEFtec Education neemt de deelnemers op een levendige manier mee in de wereld
van Waterstof. Tijdens zijn presentatie belicht Steffen de diverse aspecten over waterstof, het rijden op
waterstof en de werking van brandstofcelauto’s. Alledaagse dingen, zoals het gebruik van waterstof in
voertuigen, de techniek en het tanken, maar ook nadelen en kansen, worden met de deelnemers op een
interactieve manier besproken.
Het webinar wordt afgesloten met een interactieve toets door middel van Kahoot!
Data en tijden
19 januari 2021
20 januari 2021
2 februari 2021
3 februari 2021

15.30 uur - 17.30 uur
19.00 uur - 21.00 uur
19.30 uur - 21.30 uur
15.30 uur - 17.30 uur

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deze online bijeenkomst.
Permanente Educatie
Aan dit webinar worden 2 PE-punten toegekend. De voorwaarden voor het ontvangen van 2 PE-punten zijn:
volledige deelname en het maken van de toets.
Online deelnemen, hoe werkt dat?
Dit webinar vindt plaats via Microsoft Teams. Om hieraan deel te kunnen nemen krijgen de deelnemers ca.
een week van te voren een Microsoft Teams deelnamelink toegestuurd.
Tijdens de lezing worden er door middel van Kahoot! vragen gesteld aan de deelnemers en vindt er
aansluitend, ook via Kahoot!, een interactieve toets plaats. Om dit te kunnen realiseren zijn de volgende
tools noodzakelijk:




Een goed werkende computer/laptop met beeld en geluid.
Een goed werkende smartphone of tablet (voor deelname Kahoot!).
Een goed werkende internetverbinding. Wij adviseren een bekabeld netwerk voor een stabiele
verbinding. Wifi kan, maar kan mogelijk vertraagd werken.

Aan en afmelden
Per webinar kunnen er maximaal 20 NIVRE-experts deelnemen. Aanmelding geschiedt door middel van
Extranet. Na aanmelding ontvangt u via Extranet een inschrijfbewijs.
Afmelden kan tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van het webinar. Zonder tijdige afmelding vooraf zijn wij
genoodzaakt € 25,00 (excl. BTW) in rekening te brengen.

