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 2019
In januari hield HOVO een
lunch voor fanpashouders en
deelnemers die zich hadden
aangemeld mee te willen denken
over de promotie van HOVO. Er
kwamen zo’n 25 personen. Er
werden veel ideeën opgeworpen.
Er bleek geen behoefte aan
promotiefilmpjes, maar liever
aan materiaal op papier.
Geïnspireerd door de ideeën
hebben de medewerkers van
HOVO direct daarna een
HOVO-cadeaubon in het leven
geroepen.
Prof. dr. Ruurd Halbertsma geeft het eerste college in de reeks Cyprus, eiland in
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Er werd een regel van kracht die stelt dat HOVO-colleges alleen op de begane grond mogen plaats
vinden i.v.m. ontruimingen. In Den Haag beschikt de universiteit niet over kleine en middelgrote
collegezalen op de begane grond voor collegereeksen, waarmee de activiteiten aldaar voorlopig stil
komen te liggen.
Met ingang van studiejaar 2019-20 startte HOVO bij een klein aantal collegereeksen met
studiemateriaal op een digitale leeromgeving: Brightspace. Tot nu toe zijn de reacties van gebruikers in
merendeel enthousiast over de mogelijkheden en het gebruikersgemak. De pilot loopt in ieder geval tot
de zomer van 2020.

Hoogtepunten

Slotlezing op 4 juni 2019 door prof. dr. Ewine van Dishoeck

HOVO bood in 2019 een collegereeks Bye Bye
Britain waarin docenten van de opleiding
Engels spraken over Britse cultuur die hen het
meeste dierbaar is. Het werd een onverwachte
serie met Britse humor, de fantasiewereld van
Tolkien, de regels van de Queen’s English, de
lyrics van Britse popmuziek, enz. Er was een
serie over Spaans Amerika waarin diverse
ambassadeurs en oud-ambassadeurs als
gastsprekers optraden. En dat tijdens de
roerige ontwikkelingen in Venezuela en
Brazilië. En HOVO mocht een serie colleges
programmeren waarin louter vrouwelijke
docenten optraden. Zij bespraken hoe data
science de diverse wetenschappen verandert.
Daarmee gunden ze ons een glimp van de
toekomst.

Feiten en Cijfers
62 collegereeksen, 1815 inschrijvingen,
gemiddeld aantal deelnemers per
collegereeks 29,3 (in 2018 waren het er 27,2
gemiddeld: 1823 deelnemers voor 67
cursussen).
De colleges van het voorjaar werden
gemiddeld beoordeeld met een 8,5 De
hoogste score was een 9,3, de laagste 6,4 Het
beste scoorde Latijn voor gymnasiasten door
dr. Michel Buijs, direct gevolgd door Eens op
die dag, die verre dag (over Sumerische
verhalen) door drs. Theo Krispijn en Thomas
Mann: Doctor Faustus door Tixie Hölsgens
MA. In het najaar was de gemiddelde
beoordeling 8,2 (de hoogste score 9,2, de
laagste 7,3) Hier waren de beste series
Sublieme relativiteit door prof. dr. Sander
Bais en Zeven wereldwonderen van drs. Annet
van Wiechen.

Sander Bais geeft college Sublieme relativiteit © Marc de Haan

Medewerkers bureau HOVO in 2019
Drs. Yvonne Leunissen, Annette Lips, drs. Laetitia Smit (hoofd)
Leden van de commissie HOVO in 2019
Prof. dr. A. Cohen, Prof. dr. J. Engelen, 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. E.G.E. van der Wall,
Dr. G. Wolters.

