HOVO
hoger onderwijs voor ouderen
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Het ontwikkelen en aanbieden van onderwijs op universitair niveau voor 50-plussers. De HOVO-studenten 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 onder andere 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.

Belangrijkste ontwikkelingen van 2018
Kennispodium 071 werd opgericht op initiatief van
Gijs van Es van de gemeente Leiden. Het podium is
een samenwerking van HOVO met SG, B plus C, de
Universitaire Bibliotheken Leiden en Leiden Global.
Het Kennispodium presenteerde zich voor het eerst
op de Nacht van Ontdekkingen in september met een
aantal lezingen en muziekuitvoeringen rond het
thema tijd en muziek.

Dr. Andreas Wismeijer geeft het HOVO-college Brein in
balans

Er komen steeds meer verzoeken aan HOVO om
samen te werken met organisaties in de stad:
Rijksmuseum van Oudheden i.v.m. de expositie
Goden van Egypte en de opening van de afdeling
Romeinse archeologie van Nederland, Rijksmuseum
Boerhaave i.v.m. de expositie over Herman
Boerhaave, De Hortus botanicus, Leyden Academy on
Vitality and Aging.

Hoogtepunten
HOVO bood in 2018 een collegereeks over Noord Korea door prof. dr. Remco Breuker. Er schreven
zich 62 personen in. Na afloop schreven ze dat ze veel hadden geleerd en aan het denken waren gezet
door de docent. Een van de deelnemers: “Heel goed dat deze reeks over Noord-Korea op de agenda van
HOVO Leiden stond. Heel veel gehoord wat ik niet wist; het begrip 'georganiseerd partijleven' zal ik
altijd blijven onthouden.”
De colleges Oorsprong en evolutie van ons heelal door prof. dr. ir. Johan Bleeker en prof. dr. Ed van den
Heuvel werden bijgewoond door 60 HOVO-studenten. Een deelnemer schreef dat het besluit dit
college te volgen voor hem het beste besluit was van 2018. Een ander typeerde het college als “actueel en
verhelderend, humoristisch en soms een openbaring.”

slotlezing op 24 mei 2018 door prof. dr. Ron de Kloet

Feiten en Cijfers
67 collegereeksen, 1823 inschrijvingen, gemiddeld aantal deelnemers per collegereeks 27,2 (in 2017 waren het er
26,8: 1741 deelnemers voor 65 cursussen).
De colleges van het voorjaar werden gemiddeld beoordeeld met een 8,4 De hoogste score was een 9,2, de laagste
7,0 Het beste scoorde Griekenland van Achilles tot Tsipras door dr. Patrick Gouw, en Latijn voor Gymnasiasten
door dr. Michel Buijs. In het najaar was de gemiddelde beoordeling 8,3 (de hoogste score 9, de laagste 7) Hier
waren de beste series Oorsprong en evolutie van het heelal door prof. dr. Johan Bleeker en prof. dr. Ed van den
Heuvel en De Brontës door dr. Wim Tigges.
Medewerkers bureau HOVO in 2018
Drs. Yvonne Leunissen, Annette Lips, drs. Laetitia Smit (hoofd)
Leden van de commissie HOVO in 2018
Prof. dr. ir. J.A.M. Bleeker, Drs. L.G.C. Holdert-Vallez, Prof. dr. W.L. Idema (voorzitter), Prof. dr. P. ter Keurs,
Prof. dr. E. van der Meijden, Prof. dr. J.M. Otto, Prof. dr. R. Tijdeman, Prof. dr. R.P. de Vries, Prof. dr. E.G.E.
van der Wall, Dr. G. Wolters.

