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ORGANISATIE
De vier grote instellingen voor hoger onderwijs in Brabant, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Technische
Universiteit Eindhoven en Tilburg University, hebben hun krachten gebundeld in de stichting HOVO Brabant
Seniorenacademie. Met deze stichting zetten zij zich in om "een leven lang leren" op hoger onderwijsniveau in
Brabant mogelijk te maken. De stichting heeft als doel: gelegenheid bieden om een leven lang hoger onderwijs te
volgen in diverse wetenschapsgebieden en thema's. Onze hoofdactiviteit is HOVO, hoger onderwijs primair
gericht op 50+ers maar wij zijn gastvrij voor iedere serieus geïnteresseerde. We doen dat in de vorm van
dagcursussen en intensieve winter- of zomercursussen van enkele dagen. De cursusplaatsen zijn Tilburg,
Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Breda.
Het beleid van HOVO Brabant wordt vastgesteld door de directeur samen met het Bestuur van de Stichting
bestaande uit:
mw. drs. M.M.J. Kamsma, MBA / MBI, Lid Raad van Bestuur Avans Hogeschool (voorzitter);
mw. drs. W. de Koning, Lid Raad van Bestuur Fontys Hogescholen (penningmeester);
prof. dr. ir. C.J. van Duijn, Rector Magnificus Technische Universiteit Eindhoven;
prof. dr. P. Eijlander, Rector Magnificus Universiteit van Tilburg;
F.A.J.M. van den Broek, voorzitter Sed Vitae (Vrienden van HOVO Brabant Seniorenacademie).
HOVO Brabant is aangesloten bij de landelijke koepel HOVO-Nederland en verzorgt sinds februari 1990 hoger
onderwijs voor ouderen (HOVO) in verschillende lesplaatsen in Brabant. Afgelopen jaar namen bijna 2300
belangstellenden aan de cursussen deel, waarvan er ongeveer 400 een intensieve zomer- of wintercursus volgden.
HOVO richt zich primair op personen van 50 jaar en ouder. Het samen studeren met andere deelnemers in dezelfde
levensfase heeft een toegevoegde waarde. De cursussen worden gegeven op academisch niveau, uiteenlopend van
inleidend tot verdiepend in leergangen. Een formele vooropleiding wordt niet vereist, u wordt wel verondersteld op
dit niveau onderwijs te kunnen volgen. De meeste deelnemers hebben reeds een studie in het hoger onderwijs
afgerond.Van de cursisten wordt ten minste verwacht dat zij zelfstandig Nederlandse en Engelse vakliteratuur
kunnen en willen bestuderen en dat zij waar gewenst actief inbreng hebben. Wanneer er een zekere voorkennis is
gewenst of vereist, staat dit bij de betreffende cursussen vermeld.
De cursussen worden gegeven op academisch niveau. De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt bij de kwaliteit
van de docenten die zorgvuldig worden gekozen. Behalve een uitstekende docent, is ook een goede organisatie van
belang voor de kwaliteit van ons onderwijs. Met een kleine staf doen wij al het mogelijke u goed van dienst te zijn
en om alles tijdens de cursussen probleemloos te laten verlopen. De werkvormen en cursusduur zijn gevarieerd. Er
worden hoorcolleges gegeven in grotere groepen met de mogelijkheid tot discussie c.q. het stellen van vragen naast
werkcolleges voor kleinere groepen met intensieve samenwerking met de docent en medecursisten.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Een dagcursus omvat ten minste 4 en maximaal 11 bijeenkomsten van 2 x 45 minuten college en 15 minuten pauze
per week, afwijkingen hiervan staan expliciet aangegeven bij een cursus. Door langere tijd met één thema bezig te
zijn, beklijft de informatie beter en wordt de diepgang verhoogd. Vrijwel alle cursussen zijn dagcursussen die in de
regel plaatsvinden tussen 10.00 en 17.00 uur.
Voor mensen die liever kort maar krachtig in enkele dagen veel willen leren, bieden wij in de zomer en winter
intensieve meerdaagse cursussen aan. De zomercursussen, met of zonder excursie, vinden plaats in de maanden
juni, juli en augustus. Zomercursussen worden speciaal ontwikkeld en passen wat betreft opzet en thematiek bij de
belangstelling van HOVO-deelnemers. De zomercursussen kenmerken zich door een afwisselend programma en
een goede sfeer omdat de deelnemers over meerdere dagen intensief en actief samen met een onderwerp bezig zijn.
De wintercursussen zijn meerdaagse intensieve cursussen in de 2e en 3e week van januari met eenzelfde opzet als
de zomercursussen.
Natuurlijk verwachten de docenten in de intensieve cursussen niet van u dat u 6 uur op een dag passief luistert naar
hun verhaal. In alle intensieve cursussen is voldoende ruimte ingebouwd voor variatie in aanbiedingsvormen zodat
niet alleen uw oren gestreeld worden maar ook uw ogen en u actief bezig kunt zijn met de leerstof. De docenten
zullen er alles aan doen u "bij de les" te houden op een prettige manier en de dagen zodoende zinvol te vullen.
HOVO Brabant verzorgt haar onderwijs in principe binnen de aangesloten instellingen voor Hoger Onderwijs in
Brabant: TiU, Fontys, Avans en TU/e. Door de enorme groei die deze instellingen doormaken is het steeds weer
zoeken naar goede locaties op de door ons gewenste maar ook in de instellingen zeer drukke tijden en periodes. De
cursuslocatie kan afwijken van onderstaande informatie, de lesplaats blijft wel gelijk. Wanneer u specifieke
behoeftes of vragen heeft, neem dan altijd even contact op met ons kantoor. Over de precieze locatie van een
cursus (gebouw en lokaal) ontvangt u na inschrijving nadere informatie, uiterlijk één week voor aanvang van de
cursus. Hier kunt u meer informatie over de locaties vinden.
Voor al onze cursussen zoeken wij mensen die bereid zijn als contactpersoon op te treden. Zij zijn onmisbaar,
immers vanwege het grote spreidingsgebied van ons onderwijs, zijn zij de oren en ogen van HOVO Brabant op
locatie. Hij of zij stuurt de presentielijst rond en speelt een signalerende rol bij de kwaliteitszorg van het onderwijs.
Wanneer u al eerder een HOVO-cursus bij ons heeft gevolgd, kunt u op het inschrijfformulier aangeven of u
beschikbaar bent om als contactpersoon op te treden. Wij stellen uw bereidheid daartoe enorm op prijs en als blijk
daarvan ontvangt u van ons na afloop van de cursus een kleine attentie.
Bij iedere cursus staat vermeld of en welke literatuur wordt gebruikt. Wanneer dit gebeurt in de vorm van een of
meer boektitels, dan wordt u geacht deze boeken zelf aan te schaffen, tenzij anders vermeld. Wacht u daarmee tot
één week ná de uiterste inschrijfdatum, zodat u zeker weet dat uw cursus doorgaat. In geval van aanbevolen
literatuur is aanschaf niet noodzakelijk. Regelmatig stellen de docenten zelf een reader of syllabus samen. Er wordt
door de docenten in principe gebruik gemaakt van Nederlandstalige maar steeds vaker ook Engelstalige teksten.
Daarnaast komen incidenteel Franse of Duitse teksten voor in de readers. De kosten voor de reader of syllabus zijn
niet inbegrepen bij de cursusprijs, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Enkele cursussen omvatten naast een aantal bijeenkomsten in de lesbanken ook een college op locatie, bezoek aan
een museum, een (cultuur)landschap of andere bezienswaardigheden. In die cursussen vormt de excursie een
onderdeel van de cursus en wordt dit ook als zodanig aangegeven.
Soms wordt er bij een cursus vermeld dat de betreffende docent(en) u erop willen wijzen dat er de mogelijkheid
bestaat in het verlengde van die cursus aan een excursie/ studiereis deel te nemen. Dat is echter nooit verplicht. De
organisatie en afwikkeling van een dergelijke studiereis of excursie valt niet onder de verantwoordelijkheid van
HOVO Brabant en de betaling is altijd rechtstreeks aan de docent.

INSCHRIJFPROCEDURE EN VOORWAARDEN
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst
Er wordt een uitzondering gemaakt voor deelnemers aan een lopende leergang; zij hebben voorrang tot 20 juni
(najaar) of 20 november (voorjaar) op nieuwe deelnemers. Zij worden daarna ingeschreven.
U krijgt nadat uw inschrijving verwerkt is een email of brief ter bevestiging van uw inschrijving. Wanneer een
cursus volgeboekt is, wordt er contact met u opgenomen.
De kosten van een cursus bestaan uit:
Cursusprijs
Inschrijfgeld: Als u zich voor het eerst inschrijft bij HOVO Brabant Seniorenacademie, berekenen wij eenmalig
EUR 10,- inschrijfgeld.
Lesmateriaal: Kosten voor aanvullend lesmateriaal, via ons aangeschafte boeken, readers of syllabi zijn niet bij de
cursusprijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
Met het versturen van uw inschrijfformulier (via de website, mail, fax of post) gaat u een financiële verplichting
aan voor de cursuskosten en voor eventuele bijkomende kosten.
U kunt uw betaling op 2 manieren doen:
via een éénmalige automatische incasso
via overmaking o.v.v. een betalingskenmerk
U kunt uw voorkeur kenbaar maken op het inschrijfformulier. De betaling voor een cursus vindt plaats rond de 1e
collegedag van de cursus.
Wanneer u zich inschrijft, gaat u er mee akkoord dat uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden
opgenomen in een deelnemerslijst die wordt verspreid onder de deelnemers van de cursus en de docent uitsluitend
voor onderling gebruik. Wanneer u hiertegen bezwaar heeft, verzoeken we u dit via uw inschrijfformulier aan te
geven.
De lokalen zijn in de regel ook toegankelijk voor minder validen, maar hebt u specifieke aanpassingen nodig, neem
dan voor de zekerheid vooraf aan uw inschrijving contact met ons op. Dit geldt ook wanneer u problemen heeft
met horen, niet in alle leslokalen is geluidsversterking mogelijk.
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een cursus en u wilt of kunt deze cursus niet volgen, dan kunt u tot de bij
de cursus vermelde inschrijfdatum annuleren. Dit kan uitsluitend schriftelijk gebeuren en de annuleringskosten
bedragen EUR 20,-. U kunt zich richten aan HOVO Brabant Seniorenacademie, Tilburg University, Postbus
90153, 5000 LE Tilburg of info@hovobrabant.nl.
In uitzonderlijke gevallen van overmacht die de cursusdeelnemer zelf betreffen kan voor aanvang van de cursus
een schriftelijk verzoek tot gedeeltelijke restitutie worden ingediend t.a.v. mevr. K. van Helvert, HOVO Brabant
Seniorenacademie, Tilburg University, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg of via e-mail: info@hovobrabant.nl. Of er
sprake is van overmacht is ter beoordeling van HOVO Brabant, u ontvangt schriftelijk uitsluitsel over dit besluit.
Wanneer u niet zelf in staat bent de cursus te volgen, kunt u na overleg en met toestemming van het kantoor van
HOVO Brabant, iemand anders in uw plaats laten gaan.
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er op de uiterste inschrijfdatum onvoldoende
inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dat zo snel mogelijk weten. U wordt dan zo
mogelijk nog ingeschreven in een andere cursus naar keuze.
Wanneer een docent door overmacht (ziekte, stakingen, files) eenmalig een college niet kan verzorgen, wordt dit
college automatisch verplaatst naar de aangegeven reservedatum. Wij zullen in zo'n geval onze uiterste best doen u
zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief te bereiken. Bent u voor ons onbereikbaar, dan kunnen wij
daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.
In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van een

docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een
behoorlijke uitvoering door HOVO Brabant noodzakelijk zijn, daartoe aanleiding geven, dat uitsluitend ter
beoordeling van HOVO Brabant, kan HOVO Brabant de docent vervangen, de cursus onderbreken, verplaatsen
en/of annuleren.
In het geval van overmacht aan de kant van HOVO Brabant, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt
verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waardoor HOVO Brabant niet in staat is haar verplichtingen na te komen, kan HOVO
Brabant de docent vervangen, de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. In het geval van wijziging in de
cursusdata door HOVO Brabant, zal de cursist zo spoedig mogelijk telefonisch, per e-mail of per brief in kennis te
stellen. Het kan zijn dat uw spamfilter of virusscanner onze berichten als ongewenst ziet, controleer daarom ook
altijd uw spamfolder. Bent u voor ons onbereikbaar, dan kunnen wij daarvoor geen verantwoordelijkheid nemen.

