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1.  Voortgang handtekeningenactie  
2.  Fonds Andragologie 
3.  In januari  2013 gaan drie collegereeksen van start. Vergeet niet u op te 
geven. Het eerste college begint al op maandagavond 8 januari a.s. 
Zie bijgesloten e-mailings met de doelstelling, inhoud en data. 

4.  Nieuwjaarsborrel en Events in 2013 
5.  Eggertzaalbijeenkomst en Ledenvergadering op 23 maart 2013 
6.  Keuzevak Veranderkunde vanuit de Andragologie. 
7.  Leergang Veranderkunde als prototype voor professionele master 
Andragologie 

8.  Ledenwerfactie 
9.  Websites en sociale media 
10. Namen bestuursleden en adres Kringsecretariaat 
11. Hoe word ik lid van de Kring? 
12. Informatie over de Kring 
13. Aanmeldingsformulier voor de verschillende activiteiten 

 
 
Ad 1.   Voortgang handtekeningen actie 
 
Bij de ingebruikneming van het nieuwe secretariaat en de bibliotheek, op 20 september j.l., 
heeft het bestuur een Manifest gepubliceerd en het startsein gegeven voor een 
handtekeningactie. Het is de bedoeling om in een periode van twee jaar zoveel mogelijk 
handtekeningen onder het Manifest te verzamelen. Dit Manifest bevat een pleidooi voor het 
opnieuw opnemen van de wetenschap der andragologie in het curriculum van de Universiteit 
van Amsterdam en de andere universiteiten in ons land. 
Zowel op deze openingsbijeenkomst, als op de middag van de AUV-lezing op 3 november, 
hebben verschillende leden blanco handtekeninglijsten mee genomen om er zelf mee aan de 
slag te gaan. Sindsdien hebben ook al enkele tientallen ondertekenaars rechtsreeks per e-mail 
laten weten de actie sympathiek te vinden en te ondersteunen. Met het verschijnen van deze 
NieuwsFlits 14 wordt aan alle leden nadrukkelijk gevraagd om dit voorbeeld daadwerkelijk te 
volgen. Wij willen uiteraard graag bereiken dat alle leden in de komende maanden hun 
instemming kenbaar maken. Het is niet voldoende om (al) lid van de Kring te zijn. Gevraagd 
wordt om daadwerkelijk uw adhesie te laten blijken voor de handtekeningactie. Dit kan door 
een mail te zenden naar andragologie@uva.nl met de tekst: Ik stem in met de doelstellingen 
van het manifest van de kring Andragologie (of vergelijkbare strekking) en uw naam en 
woonplaats. 
Daarnaast doen we een beroep op de leden en begunstigers om zelf actief handtekeningen te 
verzamelen. Neem hiervoor de Tekst van het Manifest en de lege handtekeninglijst van de 



 
 

website over en probeer voor 1 maart a.s. tenminste 5 sympathisanten te vinden in uw 
omgeving. Op de Ledenvergadering in de Eggertzaal willen wij graag een zo hoog mogelijke 
tussenstand kunnen geven van het aantal ondertekenaars. Alvast bedankt voor de 
samenwerking. 
Inmiddels is er een eerste groepje leden systematisch aan het werk om steun te verwerven in 
de volgende (beroeps)groepen: collega’s, oud collega’s, functionarissen, hulpverleners, 
docenten, beslissers op diverse beleidsterreinen, beleidsmedewerkers en wetenschappers. 
Indien u interesse en tijd heeft om aan dit ‘campagneteam‘ mee te doen dan bent u uiteraard 
meer dan welkom. Stan Baars en Henk Wesseling zijn hiervoor de aanspreekpersonen. 
Voor Manifest en handtekeninglijsten zie svp de website onder actueel.  
 
 
Ad 2. Het Fonds Andragologie; andragologie is er weer 
 
In de afgelopen maanden heeft het Fonds goed kunnen groeien. Allereerst door de talrijke 
bijdragen van de leden die direct hebben gereageerd op de brief van 23 mei 2012 van het 
Amsterdams Universiteitsfonds. Vervolgens door de giften van leden die in oktober 
telefonisch door medewerkers van het Amsterdams Universiteitsfonds zijn benaderd. 
Het betreft zowel donaties voor een periode van vijf jaar als jaarlijkse met automatische 
verlenging als ook eenmalige. Het bestuur is elke schenker dankbaar voor de ondernomen 
actie. Het schenken is uitermate belangrijk om onze doelstelling, de huisvesting van 
secretariaat en bibliotheek en met name de publiek-private activiteiten, zoals een door ons 
verzorgd keuzevak binnen het College Sociale Wetenschappen (zie ad. 6), mogelijk te maken. 
Even belangrijk is bovendien dat elke gift kan worden beschouwd als een morele 
ondersteuning en blijk van waardering uit de samenleving voor de relevantie van de 
kringactiviteiten. Alle steun vormt een goed fundament richting academische verankering, 
zoals wij die nastreven. 
Alhoewel het bestuur kan vaststellen dat de verzoeken aan de leden om te schenken succesvol 
zijn, acht zij het nodig om nog meer leden en belangstellenden te bereiken en hiervoor nieuwe 
vormen van fondswerving te creëren. Vandaar dat het plan is opgevat om de huidige 
schenkers te vragen om mee te doen bij verdere fondswerving. Wij organiseren daartoe op 10 
april 2013 een middag met een boeiend programma, waarvoor de bestaande groep schenkers 
wordt uitgenodigd en waarbij iedereen wordt gevraagd tevens één of twee introducés mee te 
nemen. De schenkers zullen hiervoor binnenkort een uitnodigingsbrief ontvangen. 
Voor meer informatie over de schenkingsvoorwaarden en de procedure bij legaten, kunt u 
contact opnemen met Jochem Miggelbrink van het Amsterdams Universiteitsfonds via e-mail 
universiteitsfonds@uva.nl of telefonisch (020.525 2067). Als u met iemand van het 
kringbestuur persoonlijk wilt overleggen, bijvoorbeeld over legaten, dan is prof. dr. René 
Hoksbergen graag bereid om met u een afspraak te maken.  
Het bestuur is er veel aan gelegen dat diegenen die nog aarzelen, tenslotte besluiten om mee te 
gaan doen. Bedragen van 50 euro of  75 euro per kwartaal of per jaar zijn al bijzonder 
gewenst. Indien mogelijk zijn vanzelfsprekend grotere bedragen meer dan welkom. 
Het Fonds Andragologie is een wettelijk erkend ANBI fonds. Het is onder voorwaarden 
mogelijk een gift aan het Fonds Andragologie volledig van de inkomstenbelasting af te 
trekken. Bovendien vergoedt het Amsterdams Universiteitsfonds de notariskosten bij 
lijfrenteschenkingen van vijf jaarlijkse termijnen van tenminste 150 euro.  
Deze vorm van schenken juichen wij in het bijzonder toe. Continuïteit van ons werk voor de 
vele universitaire cursussen, de bibliotheek en het secretariaat is dan beter gewaarborgd. 
Mogelijk kunnen we dan in een niet al te verre toekomst weer een hoogleraar aangesteld 
krijgen. 



 
 

Ad 3. In januari 2013 gaan drie collegereeksen van start 
 

 Een Nieuwe serie colleges: Veranderen bij cultuurverschillen.  
      Collegereeks Van Huib Wursten. 

Dinsdagavond 8 januari, 12 februari, 5 maart, 26 maart en 9 april 2013.  
18.30 - 21.000 uur;  Roeterseiland, zaal E 0.07  Roetersstraat 11; 1018 WB 
Amsterdam. 

 Kosten: leden € 175,-; niet leden € 325,-. 
 Aanmelding kan via andragologie@uva.nl 

Voor meer info klik op lees meer. 
 

 Werkcollegereeks Urban Education Overleven en opgroeien in de stad.  
Zeven actieve Masterclasses onder leiding van Ton Notten. 
Woensdagavond 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 27 maart en 10 en 17 april 2013. 
18.00 - 20.30 uur; Roeterseiland zaal E 0.07 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam. 
Kosten: leden € 225; niet leden € 270.  
Aanmelden kan via andragologie@uva.nl 
Voor meer info klik op lees meer. 
 

 Collegereeks Filosofie met als nieuw thema Modernisering van Hans Achterhuis 
en Nico Koning. 

 Donderdagavond 24 januari, 7 februari, 7 maart, 28 maart en 18 april 2013. 
 18.00 - 21.00 uur; Roeterseiland, zaal E 0.07 Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam. 

Kosten: leden € 175; niet leden € 225. 
Aanmelden kan via andragologie@uva.nl 
Voor meer info klik op lees meer. 
 

 
Ad 4.  Nieuwjaarsborrel en Events in 2013 
 
Op de komende Nieuwjaarsborrel is het niet alleen mogelijk om oud studiegenoten en oud 
collega’s te treffen, maar ook de docenten van de huidige collegereeksen en de jongere 
deelnemers aan onze colleges en Events. 
De Nieuwjaarsborrel wordt gehouden op woensdag 23 januari 2013, van 15.30 uur tot 
16.30 uur. In tegenstelling tot eerdere jaren is de locatie niet de Amsterdamse Academisch 
Club, maar het nabijgelegen café van het Allard Pierson Museum. 
Met de tram bereikbaar via halte Spui en dan is het Museumcafé over de brug bij Rederij 
Kooij rechtsaf, aan de Oude Turfmarkt 129.  
Met de auto reizende, is het het gemakkelijkst om de auto bij de Bijenkorf of in de Stopera bij 
het Waterlooplein te parkeren. 
Het doet ons plezier te kunnen meedelen dat prof. dr. Joseph Kessels een toespraak zal 
houden. 
 
3 april 2013 Openbaar debat in samenwerking met de Kring Amsterdamse Economen 
over De Utopie van de Vrije Markt.  
Hans Achterhuis en Nico Koning in debat met een kenner van de theorieën van Ayn Rand.  
Locatie en tijdstip van aanvang worden spoedig bekend gemaakt. Let hiervoor op de website 
en noteer alvast de datum. 
 



 
 

30 mei 2013 Openbaar Publieksevent met Gerard Donkers over zijn nieuwste boek 
Veranderen in meervoud, een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde. 
Gerard Donkers, auteur van de klassieker Veranderkundige modellen, die vele herdrukken 
beleefde en verplichte literatuur is op universiteiten en hogescholen, gaat in discussie met de 
aanwezigen en een coreferent. 
Locatie en tijdstip van aanvang worden spoedig bekendgemaakt. Let hiervoor op de website 
en noteer alvast de datum. 
 
 
Ad 5. Eggertzaalbijeenkomst op 23 maart 2013 
 
De jaarlijkse Eggertzaalbijeenkomst zal worden gehouden op 23 maart 2013.  
’s Ochtends wordt de eerste Ledenvergadering van de Kring gehouden. ‘s Middags een 
interessant programma, waarbij drs. Erik van Praag, oud-docent van het IWA, op basis van 
zijn nieuwste boek, ons de contouren zal schetsen voor een waardige samenleving en hoe wij 
daar zelf aan kunnen bijdragen. Uitnodiging en het volledige programma van beide 
bijeenkomsten volgen eind januari 2013. Datum a.u.b. alvast blokkeren.  
 
 
Ad. 6  Keuzevak Veranderkunde vanuit de Andragologie volgeboekt 
 
Het door de Kring aangeboden keuzevak voor bachelor studenten binnen het College Sociale 
Wetenschappen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen is vlot volgeboekt. 
Hiermee start een betekenisvol experiment van samenwerking tussen het College Sociale 
Wetenschappen en de Kring, waarbij wij  in de gelegenheid zijn om belangrijke onderdelen 
van de andragologie aan te bieden. Het doel van deze cursus is een eerste kennismaking met 
het interdisciplinaire terrein van de Veranderkunde vanuit de Andragologie. Er wordt gekeken 
naar veranderingsprocessen in individuen, groepen, organisaties en samenlevingsgehelen 
zoals deze binnen de andragologie voor doelgerichte begeleiding van veranderingsprocessen 
beschreven zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit achterliggende theorieën uit 
de sociale psychologie, de sociologie, de filosofie en van onderzoeksresultaten. De 
onderwijsvorm is gedurende zes weken een wekelijks hoorcollege en een werkcollege. De 
hoorcolleges worden gegeven door gasthoogleraren. De werkcolleges worden begeleid door 
onze actieve (bestuurs)leden drs. Matthieu Karel en dr. Joep Schrijvers. In het werkcollege 
wordt literatuur behandeld en worden toepassings- en verwerkingsopdrachten besproken.  
De colleges beginnen in april 2013.  
De studiegidstekst is te zien via de link: http://studiegids.uva.nl/web/uva/sgs/nl/c/14499.html    
 
 
Ad. 7 Leergang Veranderkunde als prototype voor professionele master  
          Andragologie 
 
In het afgelopen jaar is er vanuit de collegereeks Organisatie Ontwikkeling het voorstel 
gedaan om de mogelijkheid te onderzoeken om vanuit de Kring Andragologie een 
professionele post academische master veranderkunde te ontwikkelen. Hiertoe werd in de 
zomer een rondetafelconferentie gehouden met representanten uit de praktijk, de 
beroepsverenigingen van organisatieadviseurs en wetenschappers van de UvA en van andere 
universiteiten en onderzoeksinstituten. 



 
 

Centraal in deze conferentie stond de vraag hoe een professionele master vorm zou kunnen 
krijgen. Dit leidde tot verschillende bruikbare adviezen en aandachtspunten. Eerder dan 
verwacht werden wij in de gelegenheid gesteld om met een opzet van de master die ons voor 
ogen staat  proef te draaien. 
Wij werden namelijk uitgenodigd door Rabobank Nederland om in nauw overleg met hen een 
Leergang Veranderkunde en Bestuur en Politiek te ontwikkelen voor senior verander-
managers. Voortbouwend op de samenwerking die er al bestond met de afdeling Politicologie 
van de UvA, in het bijzonder met dr. Rob van Es, hebben wij deze uitdaging succesvol 
opgepakt. Op het moment dat deze NieuwsFlits wordt geschreven zijn de intakegesprekken 
met een kleine twintig kandidaat-deelnemers begonnen. Het is de bedoeling dat de totale 
belasting van de Leergang komt te liggen op 520 uur. De gedachte hierachter is dat de 
leergang bestaat uit twee modules van 6 EC´s (= 240 uur) elk. Een module 
Organisatieverandering en een module Bestuur & Politiek. De modules worden alternerend 
gegeven. De leiding van de Leergang is in handen van dr. Rob Van Es van de afdeling 
Politicologie. 
 
   
Ad 8. Ledenwerfactie 

In NieuwsFlits 13 hebben wij vermeld dat Jeanet Hes actief bezig is om een  telefonische 
ronde langs de (nog) niet-leden te maken. En dat dit een bijzondere ervaring is. Wij vroegen 
bij die gelegenheid wie van de leden dit ook als een leuke vrijwilligersklus zagen. Op deze 
oproep heeft Marlette van Kleef (1966-1976) gereageerd en zij is inmiddels enthousiast aan 
deze klus begonnen. Evenals eerder Jeanet, verbaasde Marlette zich erover dat nog steeds vele 
tientallen andragologen die op het IWA studeerden, niet op de hoogte zijn van onze 
bijeenkomsten en  het bestaan van de Kring. Hierdoor is een telefoongesprek meestal een 
feest van herkenning. Daarnaast heeft Marlette zich als vijfde vrijwilliger bij de actieve 
ondersteuningsgroep gemeld, in de wandeling Premm-groep geheten. De groep, bestaande uit 
Pim Groeneveld, Riekje Merjenburgh, Ed Huijg en Marianne Comperen, die steeds klaar staat 
om alle bijeenkomsten in goede banen te leiden, de ontvangst en inschrijving te doen, badges 
aan te reiken, etc.   
Misschien zijn er onder u die deze telefonische acquisitie ook een nuttige en leuke 
vrijwilligersklus vinden of op een andere manier hand- en spandiensten willen verrichten. 
Aarzel dan niet om ons dit te laten weten aangezien we in toenemende mate hulp kunnen 
gebruiken. Schiet de bestuursleden of bovengenoemde vrijwilligers aan en doe mee en mail 
naar andragologie@uva.nl 
 
 
Ad 9. Websites en sociale media 
 
Websites 
De trouwe bezoekers van de beide websites zullen hebben gemerkt dat het beheer van de 
websites de goede kant opgaat. Dit hebben wij te danken aan respectievelijk Hanneke van der 
Veen en Paul Reehuis, twee zeer actieve en gewaardeerde vrijwilligers. Paul is de website 
www.andragologie.eu stap voor stap aan het restylen en hij gaat deze zodanig inrichten zodat 
er straks (sub)sites per kennisdomein of collegereeks mogelijk worden. In het voorjaar gaan 
wij met de voortrekkers van iedere collegereeks en elk kennisdomein een workshop 
organiseren om doel en werkwijze van deze domeinsites te bespreken. Geleidelijk aan 
bereiken de websites hiermee het niveau van professionalisering zoals past bij een groeiende 
onderwijs- en onderzoeksorganisatie als de Kring.   



 
 

Sociale Media (URGENT call) 
Jammer genoeg is het in de afgelopen herfst nog niet gelukt om een vrijwilliger te vinden die 
de oproep om voor de Kring op de Sociale Media actief te worden, heeft willen oppakken. 
Vandaar de herhaling van het bericht dat het voor de Kring steeds belangrijker wordt om 
bereikbaar te worden en informatie te verstrekken en uit te wisselen op bijvoorbeeld Linkedin 
en andere sociale media. Het bestuur nodigt graag iemand van de leden (of een duo) uit ons 
hiermee te helpen. Wie vindt dit een uitdaging? Laat het weten aan Thea Cohen via 
andragologie@uva.nl  
 
 
Ad 10.  Namen bestuursleden en secretariaat van de Kring 
 
Het bestuur van de Kring bestaat uit de volgende personen: 
Drs. Henk Wesseling (voorzitter)  (1969 - ‘74) 
Drs. Thea Cohen (secretaris) (1969 - '75) 
Drs. Gerrit Kappert (penningmeester) (1976 - '89) 
Prof. dr. René Hoksbergen (1962 - '67) 
Drs. Enith Pereira (1973 - '81) 
Drs. Truus Ophuijsen (1969 - '75) 
Drs. Matthieu Karel (1971 - '77) 
Dr. Stan Baars (1977 - ‘83) 
 
E-mail secretariaat: andragologie@uva.nl 
Telefoon 020 525 5880 b.g.g. 020 690 49 97 
Adres: Kring Andragologie 
Universiteit van Amsterdam 
Valckenierstraat 65-67, Kamer. 3.10 
1018 XE Amsterdam 
 
Websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en  www.andragologie.eu 
 
Het bestuur blijft zich openstellen voor leden die willen overwegen bestuurslid te  
worden. Het is mogelijk om desgewenst vrijblijvend een bestuursvergadering mee te  
maken, de bestuursleden te spreken en daarna te beslissen of het heeft geklikt.  
Heb je belangstelling, mail dan naar andragologie@uva.nl .  
 
 
Ad 11. Hoe word ik lid of begunstiger van de Kring? 
 
Aanmelding als lid bij de AUV kan digitaal bij www.uva-alumni.nl/aanmelden     
Kies: aanmeldingsformulier. Kies dan: AUV Andragologie. Vul vervolgens de gevraagde 
gegevens in. Het lidmaatschap is € 30 per jaar en gaat in op de datum van aanmelding. Bij 
automatische afschrijving wordt het lidmaatschap jaarlijks voortgezet. Het lidmaatschap geeft 
kortingen op onze colleges en bijeenkomsten en tevens diverse universitaire en stedelijke 
kortingen (AUV pas). 
 
N.B. 
Voor belangstellenden die zich betrokken voelen, maar geen academische propedeuse 
hebben, of anderszins er niet voor kiezen lid te worden, is er gelegenheid om begunstiger 
te worden. Een begunstiger doneert € 40 per jaar en dit gaat in op de dag van 



 
 

aanmelding. U ontvangt van ons een betalingsverzoek. Begunstigers genieten dezelfde 
korting op de collegegelden. Opgave bij het secretariaat van de Kring t.a.v. de secretaris 
van het bestuur mevr. Thea Cohen via e-mail andragologie@uva.nl  
 
 
Ad 12.  Informatie te verkrijgen over de Kring 
 
E-mail: andragologie@uva.nl  
Raadpleeg ook de websites: www.uva-alumni.nl/andragologie en  www.andragologie.eu  
 
Wijzigingen in uw woon- en/of emailadres a.u.b. onmiddellijk doorgeven 
aan:  
relatiebeheer@uva.nl   (ledenadministratie AUV)  
en aan de kring: andragologie@uva.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ad 13.  Aanmeldingsformulier voor de verschillende activiteiten 
 

 
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: 
 
(  ) Nieuwe serie: Veranderen bij cultuurverschillen. Collegereeks Van Huib Wursten. 

Dinsdagavond 8 januari, 12 februari, 5 en 26 maart en 9 april 2013.  
18.30 - 21.000 uur; Roeterseiland, zaal E 0.07  Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam. 

   
 (  )      Filosofische Collegereeks Modernisering van Hans Achterhuis en Nico Koning.  

Donderdagavond 24 januari, 7 februari, 7 en 28 maart en 18 april 2013. 
 18.00 - 21.00 uur; Roeterseiland, zaal E 0.07  Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam. 
 
(  )    Collegereeks Urban Education, 7 masterclasses van  Ton Notten. 

Woensdagavond 23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 27 maart en 10 en 17 april 2013. 
18.00 - 20.30 uur; Roeterseiland zaal E 0.07, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam. 

 
(  ) 23 maart 2013 Ledenvergadering van de Kring (ochtend) 
 
(  )   23 maart 2013 Jaarlijkse bijeenkomst Eggertzaal (middag) 
 
(  ) 3 april  2013 Event Openbaar debat in samenwerking met de Kring Amsterdamse 

Economen over De Utopie van de Vrije Markt. Hans Achterhuis en Nico Koning in 
debat met een kenner van de theorieën van Ayn Rand.  

 
(  ) 30 mei 2013 Openbaar Publieksevent met Gerard Donkers over zijn nieuwste boek  

Veranderen in meervoud, een driedimensionale kijk op de sociale veranderkunde. 
  

 
 
 
Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
Studie: 
AUV-lid/Kring lid, of alumnus POWL:  ja  / neen 
 
 
 


