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Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing 

In 2015 hebben de coördinatoren afspraken gemaakt over intercollegiale toetsing 
en de uitwisseling van best practices. Omdat er een aantal coördinatoren dit jaar 
van baan zijn gewisseld, zijn niet alle één op één uitwisselingen doorgegaan. 
Bovendien hadden sommigen het te druk met de BTW-problemen.  
 
Aan het eind van het jaar heeft het bestuur van HOVO Nederland een formulier 
rondgestuurd om te toetsen of de HOVO-instellingen beantwoorden aan de 
voorwaarden die HOVO Nederland stelt voor het verkrijgen van de merknaam 
HOVO. Dit formulier is gebaseerd op de eisen die HOVO Nederland stelt aan het 
onderwijs dat de merknaam HOVO mag dragen, zoals geformuleerd in de statuten, 
en op de visie neergelegd in HOVO Nederland Leven lang leren – ook na je 50ste! 
(april 2015) en de uitkomsten van de studiedag kwaliteit van 2014. 
 
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 
didactiek. Er is een onderzoekje gedaan naar de kenmerken van een slechte en van 
een goede docent bij HOVO. Een goede docent, zo bleek, viel in het bijzonder op 
door gestructureerd, helder en inspirerend te zijn. De bevindingen zijn 
opgeschreven in een conceptvisie die verder aan de coördinatoren ter inspiratie is 
toegestuurd.  
 

BTW 

Op 14 maart had het bestuur opnieuw een overleg met de belastingdienst over de 
heffing van 21% BTW over de deelnemersgelden. Tijdens dit gesprek heeft HOVO 
van vier verschillende HOVO-instellingen elk drie voorbeelden overhandigd van 
collegereeksen die één op één terug te vinden zijn in het programma van reguliere 
colleges, met de verwijzing naar de beschrijvingen van deze reguliere colleges op 
internet. De belastingdienst heeft hier niet officieel op gereageerd. Bij navraag werd 
HOVO verteld dat de overeenkomsten niet alleen onderwerp en docenten moeten 
overeenkomen, maar ook het aantal uur dat er college wordt gegeven en de 
studiebelasting voor de studenten thuis. Hiermee kwam de discussie van het 
bestuur van HOVO Nederland met de belastingdienst ten einde. 
Met ingang van 1 september wordt 21% BTW geheven over alle activiteiten van 
HOVO. Alle activiteiten die te maken hebben met het nieuwe studiejaar zijn 
daarmee belast. Op de heffing kon door de instellingen bij hun regio-
belastinginspecteur bezwaar worden aangetekend en een flink aantal afdelingen 
hebben dat gedaan.  
 
DBA 

De nieuwe DBA-wet levert voor de meeste HOVO-instellingen geen probleem op. 
Alleen voor hen die werken met een payroll-instelling is het niet eenvoudiger 
geworden. 
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Bestuurssamenstelling 
 
De samenstelling van het bestuur was aan het begin van 2016: 
 
Voorzitter Drs. P.H. van der Veen 
Secretaris 
Penningmeester 

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

Leden M.A.P. Koolen MA 
   

In juni 2016 heeft M.A.P. Koolen MA haar plaats in het bestuur beschikbaar gesteld. Zij trok zich 
tevens terug als voorzitter van het coördinatoren overleg. Zij werd in beide functies vervangen 
door Drs. C.D. van Bergen, die in november door de AV werd benoemd. 
 

Leden 
 
Op het gebied van de leden is er niets veranderd in 2016. 

 
 

Aantal Cursisten 
 

Het aantal inschrijvingen bij de verschillende HOVO-instellingen is in 2016 
vergelijkbaar geweest met dat van 2015: namelijk 25440 inschrijvingen totaal. ( in 
2015 waren dat er 24958) Dat betekent niet dat het aantal inschrijvingen bij alle 
instellingen gelijk zijn gebleven: er zijn instellingen waar minder inschrijvingen 
waren, er zijn er die zijn gegroeid en er zijn er die gelijk zijn gebleven. Vooralsnog 
is het dus niet mogelijk te voorzien wat de effecten zullen zijn van de BTW-heffing 
op de deelnemersaantallen.  
 
 

Bestuurlijke activiteiten 
 
Het bestuur van HOVO NL heeft in 2016 drie maal vergaderd. Op 16 februari in 
Utrecht, op 13 oktober telefonisch, en op 16 december weer in Utrecht. Op 30 
augustus werd bovendien een openbare bestuursvergadering uitgeschreven om de 
BTW-problematiek te bespreken. Er waren twee Algemene Vergaderingen, één op 
24 maart en één op 7 november.  
Het coördinatorenoverleg kwam twee maal bijeen op 16 juni en 7 november. 
De Landelijke Vereniging van Vrienden kwam op 7 november bijeen. Aan de orde 
kwamen onder andere de financiën en (uiteraard) de BTW-problematiek. 

 
 

Financiën 
 
Voor het overzicht m.b.t. de financiën van HOVO Nederland in 2016 wordt verwezen 
naar het Financieel Jaarverslag 2016 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 31-12-2015 
 
Leden Leslocaties woordvoeders 

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

Hogeschool InHolland Alkmaar  Alkmaar S. (Stephanie) Klomp in 
december werd zij 
vervangen door Maudie 
Venneker en 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 

C.C. (Lya) van Staveren 

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

Utrecht, Amersfoort C.C. (Corine) de Maar (i.s.m. 
mw. Dr. H.W.G. (Rieke) 
Leenders en mw. Y.C.M. 
(Yvonne) van der Valk 

Landelijke Vereniging van 
Vriendenkringen HOVO 

nvt Drs. H. Peeters 
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Bijlage 2 

 

Aantallen inschrijvingen per HOVO-instelling 2016 
 

Achterhoek & Liemers  377  
Alkmaar     468 
Amsterdam    6700  
Brabant    2825 
Groningen, Friesland & Drenthe 3595 
Leiden     1794  
Limburg    1221 
Nijmegen    2320  
Rotterdam    3140  
Utrecht    3000  
 
totaal      25440 
  


