De hoorcolleges van Home Academy
Wat?
Een app met informatieve lezingen, variërend van3 tot 10 uur, door vlotte
professoren die op een eenvoudige, duidelijke, enthousiaste en vaak
humoristische wijze kunnen vertellen en soms moeilijke kwesties op begrijpelijke
wijze voor een ruim publiek uiteenzetten.
Onderwerpen?
Geschiedenis, godsdienst, filosofie, moraal, letterkunde, politiek, psychologie,
biologie, kosmologie en muziek.
Hoe?
In de bib en thuis via de Home Academywebsite en -app:
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ga naar www.home-academy.nl via PC/MAC;
kies voor Account aanmaken (alleen emailadres + wachtwoord);
kies bij het aanmaken van een account direct voor 'Ik wil lid worden van de
Home Academy Club';
kies daarbij voor de keuze 'Clublid met code';
vul de maandcode voor mei: B-HBB0519HX;
vul de maandcode voor juni: B-HBB0619PA;
vul de maandcode voor juli: B-HBB0719TC;
vul de maandcode voor augustus: B-HBB0819VD;
vul de maandcode voor september: B-HBB0919HK;
vul de maandcode voor oktober: B-HBB1019MG;
vul de maandcode voor november: B-HBB1119UB;
vul de maandcode voor december: B-HBB1219FZ;
vul de maandcode voor januari: B-HBB0120RS;
vul de maandcode voor februari: B-HBB0220HE;
vul de maandcode voor maart: B-HBB0320QQ;
vul de maandcode voor april: B-HBB0420GX;
voor gebruik op de PC/MAC: klik direct op Club en stel je playlist samen;
voor gebruik op mobiel en tablet: download de Home Academy app in de
Appstore of Google Play en log eenmalig in met dezelfde
accountgegevens.

Lidmaatschap Clublid verlengen bij het begin van elke nieuwe maand:
•
•
•
•
•

eerst inloggen met je e-mailadres en wachtwoord op de website:
www.home-academy.nl
klikken op 'mijn account';
klikken op 'Ik wil mijn lidmaatschap verlengen';
kiezen voor 'Clublid met code';
nieuwe maandcode die hierboven staat invoeren;

•

naar de app gaan en je aanmelden met je e-mailadres en wachtwoord en je
kan opnieuw hoorcolleges streamen en/of downloaden.

