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Artikel 1: Doelstelling HOVO 
 
De Commissie van het Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) verzorgt onderwijs op academisch 
niveau ten behoeve van personen die tenminste de leeftijd van vijftig jaar hebben bereikt. 

Artikel 2: Samenstelling Commissie 

1. De Commissie bestaat uit minimaal zeven en maximaal tien leden, die voor een periode van 
drie jaar door het College van Bestuur worden benoemd. Aftredende leden kunnen ten 
hoogste eenmaal worden herbenoemd. 

2. De meerderheid van de Commissie bestaat uit (oud) wetenschappelijk personeel van de 
universiteit. 

3. De Commissie benoemt uit de universitaire leden een voorzitter en een plaatsvervangend 
voorzitter. 

Artikel 3: Vergaderingen en besluitvorming 

1. De Commissie vergadert ten minste vier maal per jaar. 
2. De Commissie wordt door de voorzitter bijeengeroepen. 
3. Indien ten minste twee leden van de Commissie zulks schriftelijk en met opgave van het te 

behandelen onderwerp verzoeken, wordt de Commissie door de voorzitter bijeengeroepen. 
4. De Commissie besluit bij meerderheid van stemmen. Besluiten kunnen slechts worden 

genomen, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is. 
5. De vergaderingen van de Commissie zijn in de regel openbaar; de Commissie kan evenwel 

besluiten dat de vergadering of een deel daarvan niet openbaar zal zijn, indien openbaarheid de 
universiteit, de bij de desbetreffende aangelegenheid betrokkenen of derden onevenredig in 
hun belangen zou kunnen bevoordelen of schaden. 

6. De Commissie kan, al dan niet uit haar midden, sub-commissies instellen. Bij de instelling 
regelt de Commissie de samenstelling, taak en bevoegdheden van de sub-commissie. 

7. De Commissie regelt voor het overige zelf haar interne werkwijze. 

Artikel 4: Taken van de Commissie 
 
De Commissie is belast met: 

a. de bevordering van het HOVO; 
b. het doen van een voorstel voor het jaarlijks begrotingsplan; 
c. de jaarlijkse vaststelling van het onderwijsprogramma; 
d. het toezicht op de uitvoering van het onderwijsprogramma en de regelmatige evaluatie 

daarvan; 
e. het opstellen van het jaarverslag; 
f. het doen van voorstellen voor de (her)benoeming van de leden van de Commissie; 
g. het uitbrengen van advies omtrent de voorgenomen aanwijzing van de coördinator van het 

HOVO. 

Artikel 5: Secretariaat van de Commissie 



1. De coördinator van het HOVO is ambtelijk secretaris van de Commissie en woont uit dien 
hoofde de vergaderingen van de Commissie met adviserende stem bij. 

2. De coördinator bereidt de besluiten van de Commissie voor en draagt zo nodig zorg voor de 
uitvoering daarvan. 

 
Het reglement is vastgesteld bij besluit van het College van Bestuur d.d.  
16 juli 1996. 
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