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Senioren Academie trekt 
duizenden cursisten

D e stichting HOVO werd in 1986 in 

Groningen opgericht, naar voorbeeld 

van de Universités du Troisième Âge 

in Frankrijk. Na Groningen verspreidde het 

concept zich over de rest van het land, waar het 

vooral in universiteitssteden stevig voet aan de 

grond kreeg. ‘Maar wij in Noord-Nederland zijn 

nog altijd een van de grootste,’ weet Kampman. 

‘In de beginjaren waren er jaarlijks ongeveer 

vijftig inschrijvingen, tegenwoordig zijn dat er 

zo’n  drieduizend – afkomstig uit Groningen, 

Friesland en Drenthe. Ons kantoor is gevestigd 

in de stad Groningen, maar er zijn ook cursus-

sen in Leeuwarden, Emmen en Hoogeveen.’ 

 Variatie
 De colleges van de Senioren Academie  

worden gegeven door universitair docenten, 

emeritus-hoogleraren en zzp’ers uit uiteen-

lopende vakgebieden. Zij dragen een groot deel 

van de onderwerpen aan. Kampman en haar 

collega’s waken erover zoveel mogelijk varia-

tie te bieden, zodat er voor elk wat wils is. ‘We 

kijken daarbij natuurlijk altijd naar wat er 

leeft bij onze studenten.’ 

 Vaste prik op het programma is een aantal 

cursussen dat aansluit bij actuele ontwikkelin-

gen of inzichten. ‘In Groningen is dat komend 

najaar bijvoorbeeld de multidisciplinaire 

collegeserie De energie van de toekomst, met 

docenten uit vier verschillende vakgebieden.’ 

Ook de bezinnende of terugblikkende onder-

werpen vallen goed bij de leergierige senioren: 

‘Emeritus-hoogleraren Wim Hofstee en Hans 

Mooij gaven het vorige seizoen de populaire 

collegecyclus Licht op bedrog en misleiding. 

Een mooie mengeling van ethiek, psycholo-

gie en filosofie.’ In Leeuwarden verzorgen de 

professoren Hans Renner en Doeko Bosscher 

komend najaar de cursus Eén Europa en Bas 

Nabers de reeks Levensfilosofische vraagstukken. 

Ten slotte worden er ook wel eens cursussen  

naar het Noorden gehaald die eerder bij een 

andere HOVO succesvol waren: ‘Zoals de 

zomercursus Intelligentie van honden, die nu 

gaande is.’

 Interessante discussies
 De Senioren Academie richt zich van ouds-

her op de leeftijdscategorie vijftigplus; aan 

een eventuele vooropleiding worden geen 

eisen gesteld. Sinds de oprichting is er veel 

veranderd binnen de doelgroep. Kampman: 

‘Vijftigers staan tegenwoordig nog volop in het 

arbeidsproces en zijn vaak veel te druk om aan 

een niet-werkgerelateerde studie te denken. 

Een recent klantwensonderzoek wees dan ook 

uit dat de meeste mensen pas na hun pensioen 

aan een HOVO-cursus beginnen. Jongere, nog 

werkzame senioren zijn overigens van harte 

welkom!’ Het opleidingsniveau van de meeste 

deelnemers is HBO of WO. ‘De diversiteit in 

opleidingsachtergronden zorgt vaak voor 

interessante discussies, ook nog tijdens de 

pauzes en na afloop van de colleges,’ vertelt 

Kampman. 

 Ook de klanttevredenheid is gepeild. ‘De 

conclusies toonden aan wat wij eigenlijk al 

wisten: deelnemers zijn zeer positief over ons 

aanbod; dit blijkt onder andere uit de grote 

groep terugkerende cursisten. Er zijn hier vele 

vriendschappen opgebloeid of opnieuw aange-

haald – er zijn zelfs liefdesrelaties ontstaan!’  
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Terwijl het zomerprogramma nog op volle toeren draait, stromen de 

aanmeldingen voor de najaarscursussen al weer binnen. Jacqueline 

Kampman (55), alumna geschiedenis 1986, is coördinator van de  

Senioren Academie die ‘hoger onderwijs voor ouderen’ (HOVO) aanbiedt 

in Noordoost-Nederland. 
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