Handleiding bij
de Howest-alumni-site
Beste alumnus, oud-student(e) van Howest

Sedert 1 juni 2009 heeft Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, een website beschikbaar voor
haar alumni:
http://alumni.howest.be
De functionaliteiten die nu op de site voorzien zijn, vormen samen een eerste versie van de
alumni-site. Het is zeker de bedoeling de site verder aan te passen en uit te breiden aan de hand
van de opmerkingen en wensen van de alumni zelf. We organiseren een bevraging hieromtrent.
De functionaliteiten die beschikbaar zijn:
1.

Aanmelden

Uiteraard is het voor ons van belang om contact met jou, onze alumnus, te kunnen behouden. Een
belangrijke factor daarbij is dat wij over jouw correcte adres- en andere gegevens blijven
beschikken. Daarom vragen wij je vriendelijk om je te registreren. Na registratie kan je je gegevens
aanpassen en krijg je een aantal nieuwe functionaliteiten ter beschikking (zie verder).
Registreren op http://alumni.howest.be is dus de boodschap!
2. Vacatures
Na het aanmelden kan je vacatures zien, hetzij specifiek voor jouw diploma/opleiding, hetzij voor
alle andere diploma’s (via “toon vacatures voor alle opleidingen”).
3. Nieuwsberichten
Zowel bij “in de kijker” als bij “alumni actueel” vind je nieuwsberichten terug. “In de kijker” handelt
over hét belangrijkste Howest-nieuwsbericht van dat moment.
Eens je je als alumnus aanmeldt, zal je standaard enkel nog de berichten specifiek voor jouw
opleiding zien (via “toon alle”). Het aanmelden helpt je hier dus om het bos door de bomen te
blijven zien.
4. Activiteiten
Via de kalender is het mogelijk om te zien wanneer er activiteiten zijn voorzien aan Howest. Door
te klikken op een datum zie je om welke activiteit het gaat.

5. Verder studeren
Via de link “verder studeren” krijg je een overzicht van alle verderstudeermogelijkheden binnen
Howest.
6. Contact met Howest
Als je geïnteresseerd bent om: als jurylid op te treden voor eindwerken binnen je vroegere
opleiding, stagebedrijf te worden, mee te werken aan de alumni-werking, enzovoort, dan kan je
het contactformulier “contact” bovenaan de site invullen. Wij nemen daarna zeker verder contact
met je op.
Als je aangemeld bent, zal je mailadres e.d. al voor je ingevuld staan bij het sturen van het bericht.
7. Contact met je vroegere medestudenten
Op http://alumni.howest.be staan ook links naar Facebook en Linkedin, waar Howest-alumnigroepen zijn aangemaakt. In deze groepen kan gediscussieerd worden, kunnen berichten gepost
worden en kan je vroegere medestudenten terugvinden!
8. Opleidingspagina
Eens je aangemeld bent, heb je rechts ook de mogelijkheid je eigen opleiding aan te klikken.
Opleidingsverantwoordelijken plaatsen daar allerhande informatie die nuttig voor je kan zijn.
9. En de toekomstplannen?
We zouden voor de alumni-site al het volgende willen voorzien in een tweede fase:
-

een meer gepersonaliseerd overzicht van verderstudeermogelijkheden

-

een elektronische nieuwsbrief die we je om de zoveel tijd versturen

-

een geautomatiseerd doorsturen van vacatures (voor wie daarin geïnteresseerd is)

Onze toekomstplannen met de alumni-site hangen echter voor een groot stuk af van wat jij er
precies van verwacht. Al je ideeën mogen dan ook steeds naar alumni@howest.be worden
gestuurd!

Liesbeth De Blaere, coördinator alumniwerking, alumni@howest.be

