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         12 februari 2010 
 
Beste leden van de kring Andragologie, 
 

Op 13 maart a.s. is de volgende bijeenkomst van andragologen  
in de Eggertzaal op de eerste verdieping van het Nieuwe Kafé,  

naast de Nieuwe Kerk aan de Dam te Amsterdam. 
 

Hieronder vind je het programma voor die middag. De zaal is ruim van te voren (12.15 uur) 
open om met elkaar kennis te maken. Aanvang van de bijeenkomst is om 13.00 uur. Het 
programma eindigt om 16.00 uur. Na afloop is er tijd en ruimte in de Eggertzaal om met 
elkaar na te praten. 
 
Het is opnieuw een gevarieerd programma dat er als volgt uitziet. 
 
12.15 – 12.50 uur  Ontvangst en koffie en thee  
                                Inschrijving en uitreiken badges met naam en jaar van aankomst als 
                                student 
 
13.00 – 13.10 uur  Opening door de dagvoorzitter mevr. drs. Truus Ophuijsen  
                                en verwelkoming door een vertegenwoordiger van het Bureau van de  
                                Amsterdamse Universiteitsvereniging AUV 
 
13.10 – 13.20 uur  Stand van zaken en perspectief van de alumnikring door mevr. prof.  
                               Jacquelien de Savornin Lohman (penningmeester kringbestuur) 
 
13.20 – 14.10 uur  "Mindfulness en maatschappij: een andragologisch perspectief”          
                                inleiding door mevr. drs. Joke Hellemans. 
Mindfulness is een nieuwe ervaringen aanpak die snel aan populariteit wint in de 
gezondheidszorg, het onderwijs en het bedrijfsleven. Mindfulness traint ons bewustzijn op een 
speciale manier: we cultiveren een open, niet re-actieve houding. Joke Hellemans zal ingaan 
op de theorie, herkomst en maatschappelijke relevantie van de mindfulness, die ook inmiddels 
wetenschappelijk is getoetst. Door enkele oefeningen zullen we ook aan den lijve ervaren wat 
mindfulness is.                     
 
Joke Hellemans (studie andragologie 1969-1976) is andragoloog/klinisch psycholoog en 
gecertificeerd mindfulnesstrainer. Zij werkte 30 jaar als psychotherapeut in een grote GGZ-
instelling en is nu verbonden aan UvA-Virenze, het Academisch behandelcentrum voor Ouder 
en Kind. Daarnaast is zij docent en opleider in mindfulnestraining.   
 
14.10 – 14.20 uur  Gesproken Column: “Problemen verdwijnen niet door ze een andere  
                               naam te geven” door prof. dr. Robert de Hoog 
Duizelingwekkend veel nieuwe namen zijn er in de afgelopen jaren gegeven  aan 
studierichtingen, aan welzijns- en zorginstellingen, aan bedrijven. Met name wat betreft 
Andragologie is duidelijk geworden dat een groot deel van de problemen die toen onderwerp 
van studie waren helemaal niet zijn verdwenen. Zonder te claimen dat ze wel zouden zijn 
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opgelost wanneer de Andragologie niet zou zijn opgeheven, kun je staande houden dat ze op 
z’n minst niet een lange tijd genegeerd zouden zijn.                 
 
Robert de Hoog is hoogleraar Informatie en Kennismanagement aan de Faculteit 
Gedragswetenschappen van de Universiteit Twente. Tussen 1971 en 1982 was hij 
wetenschappelijk medewerker Methoden en Technieken van Andragologisch onderzoek bij 
het IWA. Tussen 1982 en 2004 medewerker bij de Vakgroep Sociaal-wetenschappelijke 
Informatica van de UvA en vanaf 1999 tot heden hoogleraar aan de Universiteit Twente. 
    
14.20 -  14.50 uur  PAUZE koffie en thee  

         
14.50 – 15.45 uur  ‘Het lopend vuurtje van de andragologie, gesprek met alumni over de  
                                trends die voor andragologen, veranderaars, van belang zijn’ 
Inleiding en gesprek met dr. Joep Schrijvers (1975 – 1982). Hij zal met de aanwezige alumni en 
oud-medewerkers in gesprek gaan over de trends die voor andragologen, veranderaars,  van belang 
zijn. Joep Schrijvers is naast schrijver van bestsellers een veel gevraagd spreker op congressen.  
Hij zal op zijn bekende wijze ons en zichzelf de vraag stellen wat de andragogische vraagstukken 
en thema’s voor het komend decennium zijn. Het bestuur wil de opbrengst van deze 
gedachtewisseling mede gebruiken voor het opzetten van nieuwe activiteiten. 
Vandaar de oproep: denk mee. Wat zijn uw brandende andragologische kwesties?    
 
15.45 uur – 15.55 uur: Resultaten van de discussie 
 
15.55 – 16.00 Sluiting van de bijeenkomst door de dagvoorzitter  
 
16.00 – 17.30 uur  Mogelijkheid tot nazit in de Eggertzaal  
 
 
De toegang tot de bijeenkomst is voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging, 
Alumnikring Andragologie, gratis. Belangstellenden en introducé’s betalen voor de toegang 
van deze bijeenkomst € 10.=.  
 
Graag heten we je van harte welkom op 13 maart. 
 
Met hartelijke groeten, 
het bestuur van de kring Andragologie, 
 
Drs. Henk Wesseling, drs. Thea Cohen, prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman, drs. Truus 
Ophuijsen, drs. Enith Pereira, prof. dr. René Hoksbergen en drs. Matthieu Karel 
 
Secretariaat Alumnikring Andragologie 
E-mail: secretariaat@andragologie.eu  
Website: www.andragologie.eu  
Tel: 020 690 49 97 


