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Studietijd en promotie  

Ton Notten (1946) studeerde, na drie jaar Theologie, van 1969 tot 1975 Andragologie 

aan het IWA. Hij promoveerde in 1988 bij prof. dr Wilfried Gottschalch op het proefschrift 

Rationaliteit en het schone streven, aan de Universiteit van Amsterdam.  

 

Loopbaan  

Ton Notten heeft veertig jaar lang het hbo en de universiteit tegelijk gediend. Naast zijn 

professoraat, sinds 1998, bij de Vrije Universiteit Brussel (Vakgroep Sociale en Culturele 

Agogiek) werd hij in 2002 benoemd als lector bij de Hogeschool Rotterdam met de 

leeropdracht Opgroeien in de Stad. Van 1974 tot 1993 was hij medewerker aan de 

Universiteit van Amsterdam, Vakgroep Andragologie, en van 1975 tot 2002 tevens 

studieleider en docent Sociale Pedagogiek aan het Nutsseminarium voor Pedagogiek 

(tegenwoordig opgenomen in de Hogeschool van Amsterdam), bij de opleidingen MOA 

(vandaag: bachelor) en MOB (master). Hij was hoofdredacteur van het Tijdschrift voor 

Agologie (1976-1988; tegenwoordig is TvA het open access journal Social Intervention). 

Hij is medeoprichter en redacteur van het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ruimte en 

Maatschappij (2009 tot heden), en sinds 2000 redacteur van Pedagogiek in Praktijk 

Magazine waarvoor hij zijn vaste column (Mieren) schrijft. Vanaf 1993 was hij voorzitter 

van de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP), en sinds zijn 

aftreden in 2011 is hij erelid van die vereniging.  

Ton Notten is een van de oprichters van de jaarlijkse Kohnstamm lezing, eind maart, in 

de Aula van de UvA. En samen met Wim Pijbes, toentertijd directeur van de Rotterdamse 

Kunsthal, vormde hij het Pietje Bell-presidium dat samen met NRC Handelsblad de 

jaarlijkse Pietje Bell-lezing organiseerde.  

Inhoudelijk lag zijn onderwijs- en onderzoeksbelangstelling tot 1992 vooral bij de 

Theoretische en historische andragologie, daarna bij Urban education, oftewel het 

grootstedelijk onderwijs- en jeugdbeleid – in Nederland, Noord-West-Europa en de VS. 



Hij maakt sinds 1996 deel uit van het Copenhagen Forum dat de verwantschappen 

tussen Masteropleidingen Public Administration en Business Administration in de 

deelnemende landen onderzoekt. 

 

Huidige werkzaamheden  

Na zijn pensioen, in 2011, werkte Ton Notten nog drie jaar door als senior-lector 

Opgroeien in de stad bij de Hogeschool Rotterdam. Hij blijft onder andere Lid van het 

Curatorium van de Kohnstamm leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, lid van het 

bestuur van de Vereniging Cosmicus en lid van de Raad van Advies van het Comenius 

Museum te Naarden. Al enkele jaren geeft hij in Amsterdam UrbEd-cursussen in het 

kader van de Vereniging Kring Andragologie van de UvA. Hij doet tevens onderzoek naar 

en verzorgt lezingen over de ‘nadagen’ van de verzorgingsstaat 

(‘participatiesamenleving’). Het thema ‘Krimpregio’s en educatie/onderwijs’ heeft tevens 

zijn belangstelling. Hij werkt aan een historio-, regio- en autobiografie van ‘zijn’ 

Achterhoek.  

 

Publicaties  

Ton Notten publiceerde bijna 400 wetenschappelijke, beroepsgerichte en opiniërende 

artikelen en boeken. In zijn boek Overleven in de stad. Inleiding tot sociale kwaliteit en 

urban education (2004, 2010) problematiseert hij het hedendaagse opgroeien in steden, 

inclusief het onderwijs en de jeugdzorg. In de loop van de jaren redigeerde hij een aantal 

boeken over dit onderwerp, zoals Een omgekeerd generatieconflict? De jeugd verdient de 

toekomst (2006) en De lerende stad. Het laboratorium Rotterdam (2008). Bij 

gelegenheid van zijn afscheid in Rotterdam verzorgden zijn collega’s (redactie: Joop 

Berding en Toby Witte) de bundel Opgroeien in Rotterdam. Tegendraads onderzoek in 

een grote stad. In 2012 publiceerde Ton Notten zijn Vleermuisouders en andere essays 

over het opgroeien in de stad, en in hetzelfde jaar redigeerde hij, samen met collega-

lector Frans Spierings, Zorgen om de jeugd. Tussen paniek en passende voorzieningen. 

Het boek Overleven in de stad geeft een aardige indruk van de kijk van Notten daarop. 

Steeds meer mensen wonen in steden, en kinderen groeien erin op. In tal van opzichten 

verschillen steden van de landelijke omgeving. In grootte, maar ook fysiek, sociaal, 

cultureel en in economisch opzicht, en naar de samenstelling van de bevolking. Het 

eerste deel van het boek werpt een licht op metropolen in de VS en Europa. Wat 

betekenen (over)leven en opgroeien in de stad? Het harde stadsleven komt ter sprake, 

de globale achtergronden en de gevolgen voor elke generatie, en de smetvrees van 

sociale professionals. In het tweede deel gaat het om kwesties dichter bij huis. Hoe 

ontwikkelde het opvoedings-, onderwijs- en jeugdbeleid zich in de voorbije decennia? En: 

gaat er niets boven gedeelde schoolklassen in de stad? Waarom verhardt de aanpak van 



allochtone jongeren tegenwoordig? Grote steden zijn multicultureel, maar wat moeten we 

vandaag met de interculturele relatiesleutelaars die twintig jaar geleden zo in tel waren? 

Het 300 pagina’s dikke boek Vleermuisouders wil docenten, gevorderde studenten en 

jeugd- en onderwijsprofessionals, viervoudig en didactisch verantwoord, inleiden in 

grote-stad-sores-en-mogelijkheden. De metafoor die Ton Notten hierbij gebruikt is die 

van het nest schalen dat onze (groot)moeders in de keukenkast hadden staan. Het 

eerste deel draait om alledaagse, herkenbare opgroei- en opvoedingsgebeurtenissen (en 

idem -zorgen), het tweede om instituties en organisaties, het derde behandelt de 

geschiedenissen en het beleid daaromtrent. De vierde, de ‘buitenschaal’ dus, bevat 

hoofdstukken over praktijken en inzichten omtrent het hsao (hoger sociaal-agogisch 

onderwijs, hbo) en tevens de afscheidsredes die Ton Notten in 2011 uitsprak in 

Rotterdam en Brussel. 

Zorgen om de jeugd is het resultaat van een onderzoeks- en schrijfproject met twintig 

collega’s van verschillende disciplines en beroepen. Het boek (bijna 400 pagina’s) valt 

uiteen in twee delen: de opgroei- en opvoedingsproblemen van zo’n 10% van de jeugd, 

en de meer of minder geslaagde steun die landelijke en lokale overheden en hun 

instituties bieden. Een vooruitblik op de mega-transities die jongeren én hun lokale 

voorzieningen met ingang van 2015 wacht(t)en. 
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