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Toegang faciliteiten Avans
Voor oud-medewerkers bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van veel van de faciliteiten van Avans Hogeschool.
Om hiervan gebruik te kunnen maken dient men te beschikken over een facility card van Avans Hogeschool. Daaraan is
gekoppeld een userid/password voor toegang tot de digitale faciliteiten van Avans Hogeschool.
Uitgangspunt is dat “normale” faciliteiten voor medewerkers ook toegankelijk zijn voor oud-medewerkers. Voorbeelden
hiervan zijn:
•
Gebruik van de parkeervoorzieningen;
•
Gebruik van de catering faciliteiten;
•
Toegang en gebruik van digitale omgeving van Avans Hogeschool.
Binnen de systemen van Avans Hogeschool worden oud-medewerkers aangemerkt als “externe medewerker”.
Hieraan zijn een aantal restricties verbonden:
•
Iedere 180 dagen moet het password worden gewijzigd;
•
Iedere 4 jaar wordt automatisch een externe medewerker uit het systeem gezet.
Dit betekent, dat de oud-medewerker zelf in de gaten moet houden wanneer hij/zij zijn gegevens dient aan te passen.
•
Passwordwijziging kan rechtstreeks op de digitale omgeving gebeuren indien het password nog niet verlopen is.
Indien het password verlopen is dient men het formulier te gebruiken;
•
Het “uitschrijven” na 4 jaar kan uitsluitend worden hersteld door tussenkomst van de contactpersoon; zie het
formulier.
De contactpersoon voor oud-medewerkers is:
Sandra Diemont
Secretaresse P. Rüpp - voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool
Postbus 90.116 | 4800 RA BREDA |
T: 088 525 8173
Email: shg.diemont@avans.nl
Bij een aanvraag dient een volledig ingevuld formulier te worden opgestuurd aan de contactpersoon. Dit bij voorkeur via de
email. Bij verzending per post rekening houden dat de post verzonden moet worden naar Breda (zie hierboven) met
vermelding Sandra Diemont.
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