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Hoger onderwijs vanaf 50 jaar

Hovo Noord-Nederland:
omdat u meer wilt weten!

Brochures
Wij staan voor ‘een leven

U wilt uzelf blijven ontwikkelen, blijven leren.
Leren over onderwerpen waar u altijd al meer van wilde weten, zoals
geschiedenis en archeologie, kunst- en cultuurwetenschap of filosofie.
Kennismaken met nieuwe benaderingen en inzichten uit de psychologie of
uw begrip vergroten op het gebied van natuurwetenschap en kosmologie.
Of meer begrijpen van hedendaagse ontwikkelingen en de veranderingen
en bedreigingen van onze maatschappij.

lang leren…’ Blijven leren en
studeren is belangrijk voor
iedereen zonder onderscheid
van leeftijd.

Dan kiest u voor een van onze inspirerende Hovo-cursussen. Colleges op
niveau, met gespecialiseerde docenten en met gelijkgestemden als uw
medestudenten.

Ieder seizoen verschijnt er een nieuwe
cursusbrochure met het actuele aanbod.
U kunt ze hier doorbladeren.

Cursusaanbod najaar 2019

Cursus uitgelicht

Actueel

Vet kopje
Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam
monumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat.
Lees verder

Aanmelden Nieuwsbrief
Vet kopje
Lorem ipsum dolor sit amet, sed diam
monumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat.

Ongeveer 1 keer per maand verzenden wij
onze nieuwsbrief met actuele informatie over
onze activiteiten en nieuw cursusaanbod.
Wilt u graag op de hoogte blijven? Meld u
dan hier aan.

Lees verder

voornaam
achternaam
emailadres

Aanmelden

HOVO Noord-Nederland biedt u cursussen op academisch niveau
De academie

Cursussen

Contact

Snel naar

Brochures per post

Kwaliteitszorg
Praktische informatie
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HOVO Nederland
Sed Vitae

Brochure per post ontvangen,
dat kan ook.
Brochure aanvragen

Advertenties - HOVO Noord-Nederland

Nieuwe cursussen gaan
weer van start!
Drie keer per jaar nieuw
programma-aanbod
De cursussen worden gegeven op
het niveau van hoger onderwijs.
Op onze website
www.hovoseniorenacademie.nl
vindt u informatie over het complete
cursusaanbod in Noord-Nederland.
Wilt u voortaan een studiegids
ontvangen? Mail dan naar
hovo@rug.nl.
We zien u graag bij
HOVO Noord-Nederland!

NAJAAR

2019

Nieuwe cursussen gaan weer van start!
Drie keer per jaar nieuw programma-aanbod
De cursussen worden gegeven op het niveau van hoger onderwijs.
Op onze website www.hovoseniorenacademie.nl vindt u informatie
over het complete cursusaanbod in Noord-Nederland. Wilt u
voortaan een studiegids ontvangen? Mail dan naar hovo@rug.nl.
We zien u graag bij HOVO Noord-Nederland!

Een greep uit ons najaarsprogramma:
• Uw geheugen
• Ecologie Friese meren en plassen
• Opkomst en ondergang van
het sovjetcommunisme
• Vrouwen in de kunst
• Thermodynamica:
Wetmatigheid van wanorde
• Michel Houellebecq,
seismograaf van onze tijd

NAJAAR

2019
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