
JE BENT 
ALUMNUS

STUDENT VOOR EVEN, HVA-
ALUMNUS VOOR HET LEVEN
Na het behalen van je diploma, 
mag je jezelf alumnus noemen. 
Hoera! Blijf op de hoogte van 
de laatste ontwikkelingen in 
je vakgebied, laat je inspireren 
door andere alumni en breid je 
professionele netwerk uit.

WAAROM LID WORDEN?

CREATING TOMORROW

LOOPBAAN
Op zoek naar een baan? Kijk op de 
website voor het aanbod van vacatures 
binnen en buiten de HvA. Kom in 
maart naar het jaarlijkse HvA Carrière-
event voor studenten en alumni en 
maak zo werk van je toekomst.

NETWERKEN
Maak deel uit van ons netwerk. Blijf in 
contact met de HvA, je opleiding en 
met andere alumni; zo bouw je aan 
een professioneel netwerk. Of sluit je 
aan bij één van de alumninetwerken 
of –verenigingen. Niet alleen leerzaam, 
maar ook leuk.

NASCHOLING
Afgestudeerd, maar nog niet 
uitgestudeerd. Of je nu een master 
wilt volgen, een andere hbo-opleiding, 
een post-hbo of een cursus; de HvA 
biedt diverse mogelijkheden. Er zijn 
veel (deeltijd) bachelors, masters en 
cursussen waarmee je je verder kan 
specialiseren. 

VOORZIENINGEN
Sport, events, workshops en veel 
meer. Als alumnus kun je deelnemen 
aan leuke én interessante activiteiten 
en events. Ook kun je gebruikmaken 
van HvA-voorzieningen zoals sporten 
bij het USC, events bezoeken van 
debatcentrum Floor, naar de HvA-
Bibliotheek en cursussen volgen bij 
CREA. Bovendien krijg je als HvA 
alumnus een flinke korting bij het USC 
en bij de cursussen van Crea.

ONDERZOEK
Onderzoek staat nooit stil. Het unieke 
aan hbo-onderzoek is dat het is 
geworteld in de beroepspraktijk, 
daardoor is het nuttig en direct 
toepasbaar. Via de website 
blijf je op de hoogte van de laatste 
onderzoeksontwikkelingen op je 
vakgebied.

ONLINE
Blijf ook digitaal verbonden. Via de 
website en sociale media blijf je altijd 
op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen, events en nieuws over 
je opleiding en vakgebied. 

Kijk voor meer informatie: hva.nl/alumni of vind ons op social media


