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A. KringNieuws 
 
Ad 1.  2010 Oogstjaar 
 

2010 is begonnen als een oogstjaar 
Met het instellen van het Fonds Andragologie is een kettingreactie op gang gekomen. Het 
werd mogelijk om binnen de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen een 
ruimte te huren, groot genoeg voor het huisvesten van een andragologische bibliotheek 
en een secretariaat. De bibliotheek maakte het werven van een bibliothecaris nodig. 
Deze hebben wij inmiddels gevonden in de persoon van mevr. Bella van ’t Noordende. 
Wij zijn zeer verheugd met haar komst. Zij heeft veel ervaring met het opzetten en 
beheren van een bibliotheek en doet haar werk op vrijwillige basis.   
Vervolgens werd door de Hogeschool Utrecht ons voorstel aanvaard om haar docente, de 
sociologe, Maaike de Boois, een promotieonderzoek naar de “Geschiedenis en 
perspectieven van de Nederlandse Andragologie” te laten beginnen. Hierover zijn wij 
eveneens zeer verheugd. Maaike heeft inmiddels de voor haar in de bibliotheek 
gereserveerde werkplek in gebruik genomen. 
Om het huren van de ruimte en de bibliotheekvoorziening in de komende jaren te 
garanderen en onderwijs- en onderzoeksprojecten, congressen en symposia te kunnen 
bekostigen is door de Commissie Fondswerving een actieve start gemaakt met het 
benaderen van potentiële schenkers van reguliere giften en lijfrentes. Hiervoor zijn, om 
te beginnen 75 alumni aangeschreven die van 1947 tot 1968 aan de PSF-C bij het 
Sociaal Pedagogisch Instituut (SPI) aan het Singel, Sociale psychologie en Sociale 
pedagogiek studeerden. Dit verzoek heeft reeds tot een veelbelovende oogst van 
donaties geleid alsmede tot het initiatief elkaar te ontmoeten. Op 29 juni werd in overleg 
met deze groep een reünie georganiseerd. In een volgende NieuwsFlits en op de website 
zullen wij hierover berichten. 
Met betrekking tot de website is er met deelname aan de  UvA-webcommunity een 
verandering opgetreden. De webcommunity heeft meer mogelijkheden. O.a. stimuleert 
het het contact tussen alumni onderling en de universiteit. Leden hebben hierover 
persoonlijk bericht ontvangen en sommigen zijn al begonnen om in de UvA-
webcommunity hun persoonlijke webpagina aan te maken en contacten te leggen. Wij 
zijn te bereiken op www.alumni-uva.nl/andragologie 
Op de kringpagina´s kunt u reeds de agenda met de kringactiviteiten raadplegen. 
Gaandeweg gaan we de webcommunitywebsite verder invullen De bestaande website 
www.andragologie.eu wordt in toenemende mate gelinkt en opgenomen in de UvA-
webcommunity. Momenteel is het evenwel nog handig deze te raadplegen. 
 
 

Ad 2. Datum officiële opening Secretariaat en Bibliotheek 
en het adres 
De officiële opening van de Bibliotheek en het Secretariaat is op vrijdagmiddag 15 
oktober a.s. Aan de opening gaat een symposium vooraf. Aanvang 13.30 uur. 
De uitnodiging met het programma ontvangt u begin september, maar noteert u alvast 
deze datum en de aanvangstijd . Het zal een bijeenkomst worden waarvoor veel gasten 
worden uitgenodigd, o.a. van de UvA diegenen die meegewerkt hebben aan de 
totstandkoming. Om van een plaats verzekerd te zijn kunt u zich reeds aanmelden. 
 
Op welke wijze is het Secretariaat bereikbaar?  Post- en bezoekadres:  

Universiteit van Amsterdam 
Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (FMG) 

AUV-kring Andragologie 
Sarphatistraat 104 Kr. 0.02 

1018 GV Amsterdam 
E-mail: andragologie@uva.nl 
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Telefoon 020 525 5880  
Spreekuur bestuur dinsdags van 10.00 uur tot 11.00 uur 
 
Openingstijden bibliotheek voorlopig in overleg met de bibliothecaresse  
mevr. Bella van ‘t Noordende 
 
Websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en  www.andragologie.eu 
 
 

Ad 3. Afscheid van Piet Vriens 
Mevrouw Carolyn Wever, hoofd alumnibeheer- en relaties van de AUV, prees Piet Vriens, 
de afscheidnemende secretaris van het bestuur van de AUV-kring Andragologie, voor zijn 
onvermoeibare inzet en vasthoudendheid om alle adressen van andragologenalumni te 
achterhalen. Dat Piet daarbij haar afdeling soms tot wanhoop had gebracht heeft ze hem 
inmiddels ruimschoots vergeven nu ze alom het resultaat ziet van de actieve kring die is 
ontstaan. Deze en andere dankbare woorden werden gesproken op woensdag 16 juni j.l. 
door de voorzitter van het bestuur Henk Wesseling en oud-bestuurslid Eva Bakker. 
Verschillende alumni en universitaire relaties waarmee Piet in de afgelopen jaren nauw 
contact heeft onderhouden waren op de afscheidsreceptie aanwezig. In zijn dankwoord 
stelde Piet vast dat hij deze bijeenkomst niet los kon zien van het moment dat hij 15 jaar 
eerder na persoonlijk alle ontslagen en vertrokken IWA- medewerkers te hebben 
uitgezwaaid,  in alle eenzaamheid en zonder dat iemand hem bedankte bij de opgeheven 
vakgroep het licht had uitgedaan. Hij voelde zich na deze geslaagde middag met 
terugwerkende kracht rechtgedaan en verwachtte daardoor in staat te zijn meer 
ontspannen aan zijn pensioen te kunnen beginne 
 
 

Ad 4. Nieuwe secretaris en bestuurslid 
deelnemersadministratie 
Het vertrek van Piet betekent dat twee bestuursleden hem gaan opvolgen.  
Thea Cohen neemt het secretariaat over. Zij was in de afgelopen periode al als zodanig 
werkzaam.  Enith Pereira zal het secretariaatsgedeelte met de deelnemersadministratie, 
opgave voor de colleges, verzending NieuwsFlits etc., voor haar rekening nemen.  
Beiden zijn bovendien aanspreekpunt (webmaster) van onze beide websites. Informatie 
over de websites en/of het plaatsen van teksten etc. loopt via hen. 
 
 

Ad 5. Verslag Grote Alumnibijeenkomst andragologie op 
13 maart j.l. van   
13.00 tot 16.00 uur in de Eggertzaal van het Nieuwe Kafé 
op de Dam 
 
De bijeenkomst trok opnieuw een zestigtal alumni uit het hele land en valt te noteren als 
een bijzonder interessante bijeenkomst. Veel aanwezigen hebben uitermate 
geïnteresseerd geluisterd naar de lezing “Mindfulness en maatschappij; een 
andragologisch perspectief.”  
door ons lid en alumna mevr. drs. Joke Hellemans (IWA 1969 - 1976). Joke is naast 
andragoloog eveneens afgestudeerd als klinisch psycholoog en gecertificeerd 
mindfulnesstrainer  
Haar uitgebreide powerpoint presentatie vindt u op de website www.andragologie.eu. 
 
Deze middag werd de vaste gesproken column verzorgd door prof. dr. Robert de Hoog, 
hoogleraar Informatie en kennismanagement Universiteit Twente. Wet. medewerker 
Methoden en Technieken van Andragologisch Onderzoek bij het IWA  1971 - 1982. 
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De titel van de column, die eveneens op de website is na te lezen, luidt: 
“Problemen verdwijnen niet door ze een andere naam te geven”. 
 
Na de pauze werd het vizier van de deelnemers op de middellange termijn en de verdere 
toekomst van de kring gericht met de bijdrage van dr. Joep Schrijvers (IWA  1975 - 
1982), andragoloog en schrijver van bestsellers. 
De titel van het verhaal luidde “Het lopend vuurtje van de andragologie, gesprek 
met alumni over de trends die voor andragologen, veranderaars, van belang 
zijn”.   
Aansluitend inventariseerden Joep en bestuurslid Matthieu Karel de resultaten van de 
discussie waarbij aan de orde kwamen: de opschaling en intensivering van de 
kringactiviteiten en manifeste andragologische uitdagingen in de samenleving waarvoor 
het gewenst is andragologische onderzoeksprojecten te ontwerpen. 
Na sluiting van de bijeenkomst werd door veel deelnemers nog geruime tijd in de 
Eggertzaal nagepraat om vervolgens elders een gezamenlijke maaltijd te gebruiken. Al 
met al een zeer geslaagde middag.  
 

Ad 6. Universiteitsdag volgend jaar eerder 
Op de universiteitsdag van 12 juni j.l. hebben opnieuw een groot aantal leden van de 
kring  ‘acte de présence’ gegeven. Bij de verschillende onderdelen was het leuk om 
telkens bekende gezichten tegen te komen en elkaar te kunnen begroeten. Volgend jaar 
is het de tiende universiteitsdag waarbij, zoals de rector magnificus mevr. Dympf van 
den Boom aankondigde, nog feestelijker zal worden uitgepakt dan gebruikelijk. Het kan 
geen kwaad alvast te noteren dat de volgende universiteitsdag is gepland op zaterdag 
28 mei 2011.   
 
 

Ad 7. Openbare lezing en discussieavond met Hans 
Achterhuis en  
           Nico Koning 
Evenals twee jaar geleden bij het verschijnen van zijn boek “Met alle geweld” geeft Hans 
Achterhuis ook dit jaar een lezing over zijn nieuwste boek “De utopie van de vrije 
mark”.  Dit boek is tot stand gekomen mede dankzij de colleges die Hans Achterhuis 
samen met Nico Koning (HvA) in het voorjaar voor de kring heeft gegeven. 
Als titel van de lezing is gekozen voor:  Het faillissement van de marktutopie?  
Waarom de utopie van de vrije markt de motor is voor de krediet- en eurocrisis. 
De lezing vindt plaats op donderdagavond 30 september a.s. Aanvang 19.30 uur. 
Kosten 10 euro, betalen aan de zaal. Toegankelijk voor zowel leden als niet-AUV-leden. 
Mede door de actualiteit van het onderwerp belooft het een interessante avond te 
worden. 
In verband met de te reserveren zaalruimte graag zo spoedig mogelijk opgeven 
via andragologie@uva.nl  
(NB Er is een boekenstand waarbij korting wordt gegeven.)   
 
   

Ad 8. Andragologielezing op AUV-dag op 6 november 
2010 
Deze AUV-dag is een aanrader met opnieuw een interessante Andragologie AUV-lezing. 
Het wordt alweer de vierde keer dat de kring een eigen programma voor haar rekening 
neemt en wij rekenen alvast graag op uw komst. Ook nu zal er een lezing worden 
gehouden vanuit de kern van de andragologie. Spreker is de andragoloog dr. Jaap van 
der Stel. Afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en gepromoveerd bij prof. dr. 
Paul Schnabel, directeur van het SCP. Een lezing die zal passen in het kader van de 
nieuwe collegereeks hoofdvak “Verkenning van het andragologisch handelen” zoals 
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deze vanaf 13 september a.s. maandelijks door Joseph Kessels zal worden gegeven. (Zie 
hierna) 
 
 

Ad 9. Kringleden in het nieuws 
 
Drs. Polly Levens, (1972 - 1981) initiatiefneemster van het voucherproject 
Schaakbord Dapperbuurt, realiseerde dat op 21 april 2010 op het grasveldje voor het 
Tropentheater een schaakbord werd onthuld. 
Het vouchersproject: Bewoners aan het stuur Dapperbuurt stelt zich ten doel de 
leefbaarheid in de Dapperbuurt te verbeteren. Met dit schaakbord wil men 
kinderen/jongeren voor het schaakspel interesseren. Door te leren schaken leer je eerst 
na te denken alvorens te handelen. Dat kan bijdragen aan het ontwikkelen van een 
positieve levenshouding en een positief zelfbeeld. Inmiddels blijkt dat jong en oud er 
druk gebruik van maken. 
 
Dr. Ellen ten Berge, ( 1968 - 1975) die ruim twintig jaar in het randgroepjongerenwerk 
werkte; als vrijwilliger, onderzoeker en docent, heeft op 27 april 2010 een boek 
gepubliceerd over de onderduiksituatie bij haar ouders ten tijde van de Tweede 
Wereldoorlog. Vanuit het perspectief van tien verschillende mensen, haar moeder (de 
onderduikgeefster), drie onderduikers en zes kinderen Ten Berge tekende zij de 
ervaringen op en bundelde dit in een ontroerend en verhelderend boek getiteld: Een 
kind voor mijn deur (Uitgever Verbum; www.verbum.nl). Het idee hierachter is dat 
door ooggetuigenverslagen de waarheid van onderduik en verzet emotioneel beter kan 
worden begrepen. Volgend jaar zal een - aan dit boek gekoppeld - multimediaal educatief 
programma verschijnen voor leerlingen van de basisschool. Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort zal dit programma uitvoeren. 
 

 
B.  PROGRAMMA HERFST EN VOORJAAR 2010/2011 
Met nadruk wordt vermeld: alle onderdelen van het programma zijn ook te 
volgen door niet andragologen 

  
Ad 10.  NIEUW! 
Werkcollegereeks prof. dr. J. W. M. (Joseph) Kessels in 
het kader van het hoofdvak “Verkenningen van het 
andragologisch handelen” 
Thema: 
Andragologie en Sociaal Kapitaal in een Kennismaatschappij: Verkenningen van 
het andragologisch handelen vanuit het perspectief van kennisproductiviteit.  
Reeks van vier colleges met de volgende onderwerpen. 
Maandag 13 september 2010: De ontwikkeling van een kennismaatschappij  
                                                    en de rol van kennisproductiviteit 
Maandag 11 oktober 2010:      Sociaal kapitaal, en de wijze waarop leren en  
                                                    ontwikkelen zich voltrekt in netwerken 
Maandag 8 november 2010:    Innovatie als leerproces en vorm van sociale  
                                                    vernieuwing 
Maandag 13 december:            Andragologisch handelen: interveniëren door  
                                                    middel van ontwerpgericht onderzoek 
In deze reeks verkennen Joseph Kessels en de deelnemers de implicaties van 
veranderende maatschappelijke constellaties en veranderende rollen als burger en als 
beroepsbeoefenaar. De centrale vraag die Joseph Kessels in deze werkcollegereeks wil 
beantwoorden is: biedt het andragologisch handelingsrepertoire aanknopingspunten ten 
behoeve van zowel de emancipatie en zelfsturing van kenniswerkers als bescherming 
voor hen die daar onvoldoende zelfsturend hun weg in kunnen vinden. 
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Het is de bedoeling om de mogelijke antwoorden op de vraag en vooral de zoektocht 
ernaar te beschrijven in een publicatie met als titel: Andragologie en Sociaal kapitaal in 
een kennismaatschappij: verkenningen van het andragologisch handelen vanuit het 
perspectief van kennisproductiviteit. Op deze wijze wordt geprobeerd van de 
werkcolleges een plaats te maken voor actuele kennisproductie, waarin docent en 
deelnemers gezamenlijk optrekken. Deelnemers die de gehele reeks bijwonen en daarin 
actief participeren, ontvangen aan het eind een testimonium Andragologie en sociaal 
kapitaal in een kennismaatschappij, uitgegeven door de AUV-kring Andragologie van de 
Universiteit van Amsterdam.  

 
Tijdstip werkcollege van 18.30 - 20.30 uur. Locatie volgt. 

 
Kosten voor het volledige programma: AUV-leden € 80, niet leden € 100. 
Opgave bij andragologie@uva.nl  Graag tegelijk met opgave betalen op onder vermelde 
rekening met vermelding van Kessels 2010. 
Zie voor de volledige toelichting op het programma, werkwijze en studiemateriaal 
www.andragologie.eu 

 
 

Ad 11.  Werkcollegereeks Gerard de Zeeuw 
Thema: Ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van sociale  
              interventies. 
In het afgelopen jaar stonden de werkcolleges van prof. dr. Gerard de Zeeuw in het 
teken van het vinden van vormen van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het 
ontwikkelen van nieuwe emoties, doelstellingen en andere ervaringen. Onderwerpen die 
daarbij aan de orde kwamen waren: beter oordelen, beter handelen, beter samenleven, 
beter ervaren - ondersteund via wetenschappelijk onderzoek. 

 
Bij het uitvoeren van onderzoek ten behoeve van sociale interventies (inclusief 
andragologisch onderzoek) speelt het onderscheid tussen waarnemen en voelen een 
belangrijke rol. De vergelijking van waarnemingen leidt tot een conclusie (die kan worden 
bijgesteld), de vergelijking van emoties leidt tot nieuwe emoties die slechts kunnen 
worden gekanaliseerd. Typerend voor het product van dergelijke kanalisaties is dat het 
mensen vrijwaart van machtsmisbruik. 
De werkcollegecyclus van 2010/2011 zal onder meer in het teken staan van het leren 
toepassen van concepten zoals kanaliseren, coördineren en versterken.  
Er wordt naar gestreefd om aan het eind van het jaar ter afsluiting van de reeks een 
publieke presentatie te houden van de behaalde resultaten. 

 
De collegedata voor de komende maanden zijn: vrijdag 10 september, vrijdag 29 
oktober en vrijdag 10 december, telkens van 10.00 - 13.00 uur.  
Locatie wordt nog bekendgemaakt, evenals de vier data in de periode januari t/m mei 
2011.   
Kosten van de werkcollegereeks van 7 bijeenkomsten: 
AUV-leden € 120, niet leden € 160.  
Opgave bij andragologie@uva.nl  Graag tegelijk met opgave betalen op onder vermelde 
rekening met vermelding van De Zeeuw 2010/2011 

 
 

Ad 12.  Colleges Organisatieontwikkeling  (Matthieu 
Karel) 
Op verzoek van de deelnemers van het afgelopen jaar wordt het aantal colleges in de 
reeks Organisatieontwikkeling uitgebreid van 4 naar 7 colleges met bovendien, evenals 
dit jaar, als extra een afsluitende bijeenkomst met forumdiscussie tussen de 
verschillende docenten, alsmede testimoniumuitreiking.  
Te beginnen in het voorjaar van 2011 op de volgende vrijdagen:  
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21 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april, 13 mei, 3 juni, 24 juni. 
Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur. 
 
Programma en locatie worden nog bekendgemaakt. Volg hiervoor de updates op de 
website www.andragologie.eu 
Kosten van de reeks: AUV-leden: € 120, niet leden € 315. 
Opgave bij andragologie@uva.nl  Graag tegelijk met opgave betalen op onder vermelde 
rekening met vermelding van Organisatieontwikkeling 2011 

 

Ad 13.  Werkcollegereeks Hans Achterhuis en Nico 
Koning 
Thema: De integratie-utopie 
 
Het integratieconcept verondersteld het ideaalbeeld van een samenleving als organisch 
geheel. Dat geldt voor zowel linkse als rechtse varianten van het integratie-ideaal. Het 
geldt zowel voor het idee van de multiculturele harmonie van bevolkingsgroepen die 
elkaars wereld verrijken, als voor het republikeinse ideaal van vrije burgers die hun 
afkomst en groepsidentiteit achter zich hebben gelaten. In werkelijkheid is een 
samenleving een krachtenveld vol tegenstellingen en wisselende fronten in een nooit 
eindigende strijd. Er zijn botsingen en conflicten op verschillende niveaus en op elk van 
die niveaus kunnen zowel waardenconflicten als belangenconflicten een rol spelen. Op elk 
van die niveaus zijn er ook verzoenende krachten werkzaam. 
In 4 bijeenkomsten zal worden bekeken hoe diverse denkers de achtergronden van 
conflicten op verschillende niveaus belichten. 
 

1. Botsing van culturen 
2. Rivaliteit tussen individuen en uitstoting van individuen 
3. Belangenconflicten en waardenconflicten 
4. Etnische tegenstellingen 

In een vijfde bijeenkomst vragen wij met betrekking tot deze thema’s inbreng van de 
deelnemers in de vorm van presentaties. Voor het gehele programma met 
literatuurverwijzingen per bijeenkomst zie www.andragologie.eu 
 
De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: 
27 januari, 17 februari, 10 maart, 31 maart  en de presentatiebijeenkomst op 21 
april 2011 
Tijd: donderdagavond van 18.00 - 21.00 uur. 
Kosten: AUV-leden: € 80, niet leden € 100  
Opgave bij andragologie@uva.nl Graag tegelijk met opgave betalen op onder vermelde 
rekening met vermelding van Achterhuis 2011 

 
 

Ad 14.  Onderzoek in veranderde praktijken (Coördinatie: 
Cor van Dijkum) 
Er wordt, zoals eerder is aangekondigd, dit najaar begonnen met een serie lezingen over 
onderzoek in veranderende praktijken. De serie wordt gepland voor het hele jaar, 
met maandelijkse bijeenkomsten ‘s avonds van 19.00 - 21.00 uur. 
Een aantal prominente onderzoekers maakt u deelgenoot hoe onderzoek de praktijk 
ondersteunt. Deelnemers, ook uit andere studierichtingen,  kunnen hun eigen vragen 
over en ervaringen met onderzoek inbrengen. Het is de bedoeling in deze serie 
maandelijks een nieuw actueel onderwerp te presenteren.  
De lezingen zijn alleen los te volgen en kosten: 
voor AUV-leden: € 15 en voor niet-leden: € 20. 
Aan de serie zal worden meegewerkt door:  
dr. Ben Boog (Rijksuniversiteit Groningen) over Handelingsonderzoek; 
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dr. Heleen Riper (Trimbosinstituut) over Onderzoek naar het gebruik van 
Internet in de Gezondheidszorg; 
prof. dr. René Hoksbergen (Universiteit Utrecht) over Adoptie onderzoek; 
prof. dr. Louis Tavecchio (Pedagogiek UvA en HvA) over Methodiekontwikkeling.  
Opgave bij het secretariaat van de kring andragologie@uva.nl  Locatie en data worden in 
een volgende NieuwsFlits en op de website bekendgemaakt. 
 
 
Ad 15.   
Opgave en betaling vooraf voor de aangekondigde 
bijeenkomsten is nodig! 
 
Werkcollegereeks Joseph Kessels:  AUV-leden € 80, niet leden € 100 
Werkcollegereeks de Zeeuw: 7 colleges incl. afsluiting met presentaties AUV-leden € 
120, niet leden € 160 
Organisatieontwikkeling: zeven colleges AUV-leden € 120, niet-leden € 315. Losse 
colleges leden € 20, niet leden € 50   
Hans Achterhuis en Nico Koning: AUV-leden € 80, niet leden € 100  
Lezingenserie Onderzoek Cor van Dijkum: los te volgen AUV-leden € 15, niet leden € 
20 
NB: Medewerkers van Hogescholen HvA en InHolland alsmede POW-leden kunnen 
deelnemen voor de AUV-ledenprijs. 
 
NB’: Bij elk van de 5 reeksen geldt dat deelnemers die de reeks bijwonen en 
daarin actief participeren aan het eind een testimonium krijgen uitgereikt. 
 
Opgave bij het alumnisecretariaat andragologie@uva.nl 
Betaling van te voren te voldoen op rekeningnummer 5683762 op naam van 
AUVkring-andragologie te Amsterdam o.v.v.  Kessels 2010, De Zeeuw 
2010/2011,  Organisatieontwikkeling 2011, Achterhuis/Koning 2011 of 
Onderzoek Cor van Dijkum 2010/2011. 
 
 

Ad 16.  Informatie te verkrijgen over de Kring op het 
secretariaat: 
E-mail: andragologie@uva.nl 
Post- en bezoekadres: 
Sarphatistraat 104  Kr. 0.02 
1018 GV Amsterdam 
Telefoon 020 525 5880  
Spreekuur bestuur dinsdags van 10.00 tot 11.00 uur 
 
Bibliotheek 
Openingstijden bibliotheek voorlopig in overleg met de bibliothecaresse  
mevr. Bella van ’t Noordende te bereiken via het secretariaat 
 
raadpleeg de websites:  
www.alumni-uva.nl/andragologie  en  www.andragologie.eu 
 
Opgaven van leden in het nieuws: graag naar alumni secretariaat. 
 
Wijzigingen in uw woon- en/of emailadres AUB onmiddellijk doorgeven aan: 
alumnirelaties@uva.nl .  
Alvast bij voorbaat dank. 
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Aanmeldingsformulier 

 
 
 
Verzoeke bij de activiteiten waaraan u wenst deel te nemen een X te zetten tussen de 
haakjes en uw keuze door te geven. Bij voorbaat dank. 

 
Activiteiten: 
 
(  )  Werkcollegereeks Joseph Kessels (Ad 10) 
  13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december 2010  
 
(  )  Werkcollegereeks Gerard de Zeeuw (Ad 11) 

10 september, 29 oktober, 10 december en 4 colleges voorjaar 2011 
 
(  )  Lezing Het faillissement van de marktutopie Hans Achterhuis  
  30 september 2010 
 
(  )  Symposium en Opening Secretariaat en Bibliotheek 
  15 oktober 2010  
 
(  )  Onderzoek in veranderde praktijken, Cor van Dijkum (Ad 13) 
  Lezingen in oktober, november, januari, februari, etc 
 
(  )  AUV-dag op 6 november 2010  
 
(  )  Collegereeks Organisatieontwikkeling Matthieu Karel (Ad 12) 

21 januari 2011; 11 februari 2011; 4 maart 2011; 25 maart 2011;  
15 april 2011; 13 mei 2011; 3 juni 2011 en 24 juni 2011. 

 
(  )  Werkcolleges De integratie-utopie met Hans Achterhuis en Nico Koning 

27 januari 2011;17 februari 2011; 10 maart 2011; 31 maart 2011en de 
presentatiebijeenkomst op 21 april 2011.  

 
 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
Studie: 
 
Dit formulier kunt u schriftelijk versturen met gefrankeerde enveloppe aan: 
AUV-kring Andragologie 
Sarphatistraat 104 
1018 GV Amsterdam 
 
Ook kunt u zich per e-mail opgeven: andragologie@uva.nl en het formulier mailen. 
 


