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Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing 
In 2017 hebben een aantal coördinatoren elkaar ontmoet om ervaringen uit te 
wisselen, bv. met nieuwe administratiesystemen of met elektronische 
leeromgevingen en opnames van colleges. Verdere uitwisseling vond plaats tijdens 
het coördinatorenoverleg, voornamelijk in het rondje langs de velden dat er vast 
onderdeel van uit maakt. Dit onderdeel wordt door alle coördinatoren hogelijk op 
prijs gesteld. 
 
Studiedag voor coördinatoren  
Jaarlijks houden de coördinatoren een of meer studiedagen rond een thema dat de 
kwaliteit van HOVO een boost kan geven. Dit jaar in juni ging deze dag over 
interactieve werkvormen. Uit de studiedag bleek dat het zinvol is een bestand van 
inspirerende praktijkvoorbeelden op te bouwen en dit aan de docenten van HOVO 
aan te bieden. Dit om de frontale onderwijsvorm een beetje om te vormen. Tegelijk 
werd geconcludeerd dat de inbreng van cursisten strak gemanaged zou moeten 
worden. Vooral werkvormen om de verwachtingen te verhelderen en om de 
voorkennis van deelnemers te verhelderen en te activeren spraken aan. 
 
Naar aanleiding van de studiedag didactiek van 2016 heeft Carolien van Bergen een 
inspiratiedocument geschreven, getiteld Visie op HOVO-onderwijs. Dit is 
beschikbaar gesteld aan alle coördinatoren c.q. directeuren van HOVO-instellingen. 
 
BTW 
HOVO VU en HOVO Brabant hebben dit jaar het voortouw genomen en hebben 
bezwaar tegen de BTW-heffing aangetekend bij de Belastingdienst. Dit is een 
interne procedure van de belastingdienst. Een heel aantal HOVO-instellingen heeft 
deze bezwaren overgenomen en zelf ingediend. De instellingen zijn niet in het gelijk 
gesteld, zodat aan het eind van het jaar er twee opties restten: een juridische 
procedure en/of een politieke lobby. 
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Bestuurssamenstelling 
 
De samenstelling van het bestuur was in 2017: 
 
Voorzitter Drs. P.H. van der Veen 
Secretaris 
Penningmeester 

Drs. L.C.M. Smit  
Drs. J.G. Kampman 

Leden Drs. C.D. van Bergen 
   

Leden 
 
Op het gebied van de leden is er niets veranderd in 2017. 

 
 

Aantal Cursisten 
 

Het aantal inschrijvingen bij de verschillende HOVO-instellingen was in 2017 24424 
inschrijvingen totaal. (in 2016 waren dat er 25440) De effecten van de BTW-heffing 
(sinds september 2016) zullen daar ongetwijfeld debet aan zijn. Vooral de aantallen 
inschrijvingen in Brabant, Limburg, Utrecht en Rotterdam zijn teruggelopen. De 
terugloop in aanmeldingen t.g.v. de BTW-heffing gold vorig jaar alleen voor het 
najaar, in 2017 werd in beide semesters BTW geheven.  
Overigens zagen de kleine HOVO’s van Alkmaar en Achterhoek Liemens het aantal 
deelnemers juist iets toenemen.  
 
 
Bestuurlijke activiteiten 
 
Het bestuur van HOVO NL heeft in 2017 vergaderd op 13 maart en op 15 juni. Er 
waren twee Algemene Vergaderingen: op 3 april en op 21 november.  
Het coördinatorenoverleg kwam twee maal bijeen op 3 april en 10 oktober. 
De Landelijke Vereniging van Vrienden kwam dit jaar niet bijeen.  

 
 

Financiën 
 
Voor het overzicht m.b.t. de financiën van HOVO Nederland in 2017 wordt verwezen 
naar het Financieel Jaarverslag 2017 van HOVO Nederland. 
 
 
 
 

Bijlagen:    
1. Lijst van leden, leslocaties en woordvoerders 
2. Aantallen inschrijvingen per HOVO-instelling 
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Bijlage 1 
 

Lijst van leden, leslocaties en woordvoerders per 31-12-2017 
 
Leden Leslocaties gemandateerden 

Iselinge Hogeschool Doetinchem F.T.M. (Dorien) Martens 

Hogeschool InHolland Alkmaar  Alkmaar M. (Maudie) Venneker en M. 
(Marrit) Rijkmans 

Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam Drs. C.D. (Carolien) van 
Bergen 

Stichting HOVO Brabant 
Seniorenacademie (een 
initiatief van de Avans 
Hogeschool, Fontys 
Hogescholen, Technische 
Universiteit Eindhoven en 
Tilburg University)  

Den Bosch, Breda, 
Tilburg, Eindhoven 

Dr. C.M.J. (Korrie) van 
Helvert 

Stichting Seniorenacademie 
HOVO Groningen - Friesland - 
Drenthe (een initiatief van 
Rijksuniversiteit Groningen, de 
Hanzehogeschool Groningen 
en de Stenden hogeschool) 

Groningen, Leeuwarden, 
Emmen 

Drs. J.G. (Jacqueline) 
Kampman 

Universiteit Leiden en 
Hogeschool Leiden 

Leiden Drs. L.C.M.(Laetitia) Smit 

Hogeschool Zuyd  Maastricht, Roermond, 
Heerlen 

Drs. L. (Liesbeth) Wierink 

Radboud Universiteit Nijmegen, Arnhem M.A.P. (Marianne) Koolen 
MA 

Erasmus Academie BV 
(dochter van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam) 

Rotterdam, Den Haag, 
Dordrecht 

W. (Wendy) Jansen MA 

Stichting  Hoger Onderwijs 
voor Ouderen (een initiatief 
van de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool Utrecht - 
Amersfoort en de Universiteit 
voor Humanistiek) 

Utrecht, Amersfoort Drs. H. (Harry) Peeters 

Landelijke Vereniging van 
Vriendenkringen HOVO 

nvt Drs. H. (Harry) Peeters 
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Bijlage 2 
 
Aantallen inschrijvingen per HOVO-instelling 2017 
 
Achterhoek & Liemers 476 
Alkmaar 510 
Amsterdam  6845 
Brabant 2523 
Groningen, Friesland & Drenthe 3649 
Leiden 1741 
Limburg 936 
Nijmegen 2303 
Rotterdam 2800 
Utrecht 2827 
totaal  24610 
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