HOVO
hoger onderwijs voor ouderen
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Doel
Het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs op universitair niveau voor 50-plussers. De HOVOstudenten volgen de colleges omdat ze zich persoonlijk willen ontwikkelen, de actualiteit en
actuele ontwikkelingen in de wetenschap willen volgen en/of intellectuele uitdagingen zoeken.

Taken
Het bureau HOVO draagt zorg voor de totale organisatie van de collegereeksen: van het
samenstellen van het programma en het zoeken van goede docenten tot de publiciteit ervan, de
inschrijving en betaling. De commissie HOVO, die is benoemd door het CvB, bewaakt de
kwaliteit van het onderwijs door een gerichte keuze aan HOVO-colleges bij te wonen en door de
evaluaties van deelnemers te vergelijken met de indruk die de commissie tijdens die colleges heeft
gekregen. Regelmatig doet de commissie voorstellen voor onderwerpen en docenten.

Slotbijeenkomst met lezing door prof. dr. Henk Versnel in het Academiegebouw, juni 2015

Belangrijkste ontwikkelingen van 2015





Voor het eerst heeft HOVO de slotlezing niet meer laten drukken op papier: de volledige
tekst van de lezing is op de website gezet. Bovendien wordt daar een filmopname van een
minuut of tien getoond.
In het programma van het najaar is voor het eerst een collegereeks opgenomen waarvoor
men het studiemateriaal alleen nog online kreeg aangeboden. Het betrof de collegereeks
Hoe werkt leven…? van prof. dr. Roel van Driel. Het studiemateriaal werd in de evaluaties
beoordeeld met een 8,4. Er waren in de toelichting geen verdere opmerkingen. Met
ingang van najaar 2016 wil HOVO er regel van maken dat het studiemateriaal digitaal
wordt aangeboden. Overigens worden PowerPointpresentaties bij HOVO al jaren alleen
digitaal verspreid.
HOVO Leiden is als penvoerder van de Vereniging HOVO Nederland dit jaar druk
doende geweest met een discussie met de belastingdienst over het al dan niet afdragen van
BTW. De beslissing zal voor aanvang van het studiejaar 2016-17 vallen.

Feiten en Cijfers
•

69 collegereeksen (waarvan er 3 werden
geannuleerd), 1833 inschrijvingen,
gemiddeld aantal deelnemers per
collegereeks 28 (vorig jaar waren het er
28,5: er waren toen 1803 deelnemers
voor 63 cursussen).

•

Ongeveer 65% van de inschrijvers voor
HOVO zijn alumni. De gemiddelde
leeftijd van de deelnemers is 68 jaar. En
de meesten wonen in de regio.

•

112 docenten: oud-docenten van de
Universiteit Leiden, freelancers en
docenten uit het reguliere hoger
onderwijs.

•

De colleges in het voorjaar werden gemiddeld beoordeeld met een 7,7. Er was slechts één
collegereeks die een onvoldoende kreeg van de deelnemers. Het beste scoorden de
docenten van Grieks voor gymnasiasten, dr. Michel Buijs (9,3) en van De sonnetten van
Shakespeare, dr. Wim Tigges (9,0). In het najaar was de gemiddelde score 7,9. Dr. Michel
Buijs kreeg opnieuw een 9,3 voor zijn colleges Latijn, en dr. Wim Tigges opnieuw een 9,0
voor colleges over John Donne, maar nu waren er meer docenten met een 8,9: dr.
Gandolfo Cascio (moderne Italiaanse poëzie), prof. dr. Roel van Driel (over
systeembiologie), dr. Kathleen Nieuwenhuisen (over de kunstgeschiedenis van de zevenen achttiende eeuw), prof. dr. André Gerrits (over Rusland en de nieuwe koude oorlog)
en dr. Kick Bras (over mystiek in het protestantisme).

Rondleiding in het Instituut voor Nederlandse
Lexicologie in oktober 2015. Was deel van de
collegeserie Een kleine taal met een grote stem (docent
prof. dr. Piet van Sterkenburg). Foto: Fred Popp

