Alumnikring Andragologie
Beste andragologen alumni en oud-docenten en -medewerkers van het IWA,
Op 14 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 (12.00 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.
12.00 – 12.50 uur Ontvangst en gelegenheid voor lunchen, koffie en thee
Inschrijving en uitreiken badges met naam en jaar van aankomst
13.00 – 13.05 uur Opening door de dagvoorzitter prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman
en verwelkoming door drs. Daan Meijer namens de AUV
13.05 – 13.15 uur Stand van zaken en perspectief van de alumnikring door voorzitter van het
bestuur drs. Henk Wesseling (studie 1969-‘75)
13.15 – 13.45 uur Seksuele gezondheidsbevordering van de jeugd vanuit
andragologische bril!
Inleiding door drs. Ineke van der Vlugt.
Sinds enkele jaren staat de seksuele gezondheid van de jeugd weer op de politieke agenda.
Jongeren uit de laagste inkomensgroepen blijken echter te weinig te profiteren van
gezondheidsbevorderende programma’s. Hoe komt dat en hoe kan het beter?
Ineke van der Vlugt (studie andragologie 1979-‘86) is programmacoördinator seksuele
ontwikkeling en opvoeding van de jeugd bij het Kenniscentrum Seksualiteit van de Rutgers
Nisso Groep in Utrecht sinds 2006. Daarvoor was zij onder andere werkzaam bij TransAct.
13.45 – 14.00 uur Gelegenheid voor vragen en discussie
14.00 – 14.15 uur Column: “Riding the waves of hypes”
De andragologie was er en bijna even plotseling leek het verdwenen. In de
korte tijd van haar bestaan heeft ze meer modes doorgemaakt dan veel
gevestigde wetenschappen. Hoe kwam het dat een zo levendige en voor
studenten aantrekkelijke discipline zo’n kort leven was beschoren?
Bas Rosendaal geeft een SWOT-analyse en zijn interpretatie.
Bas Rosendaal was tussen 1975 en 1991 aan het IWA verbonden en is daar gepromoveerd op
het ontwerpen van opleidingen in organisaties met behulp van de computer. Sinds 2001 is hij
werkzaam bij de afdeling Organisatiewetenschap van de Faculteit Sociale Wetenschappen aan
de VU, met als onderzoek- en onderwijsgebied leerprocessen in organisaties.

14.15 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 14.55 uur ‘Wat de geschiedenis van de andragologie zo interessant maakt...’
Toelichting door prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst (studie 1964-’72) op het plan van de
alumnikring om in samenwerking met prof. Jan Willem Duyvendak (socioloog) van de Amsterdam
School of Social Research aan de UvA een onderzoek te starten met als ambitie de ontwikkeling,
groei en opheffing van de andragologie te analyseren.
14.55 uur – 15.50 uur: ‘Wij zijn dragers van deze geschiedenis’
In vier subgroepen onder leiding van drs. Truus Ophuijsen (studie 1969-’75) inventariseren
we onze gezamenlijke kennis en ervaringen en brainstormen we hoe dit onderzoek verder uit
te werken. In elk van deze groepen staat een concrete vraag centraal - gerelateerd aan thema’s
binnen het onderzoek - waarbij we suggesties en concrete bijdragen aan het onderzoek willen
inventariseren.
Op deze wijze hopen we een nadere precisering te krijgen van onderzoeksthema’s en tevens
veel kringleden nauw te betrekken bij de uitwerking van het onderzoek.
Een korte plenaire rapportage volgt.
15.55 – 16.00 uur Afsluiting van de bijeenkomst
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. Er is bij de inschrijving alsnog de mogelijkheid om je als
lid voor dit kalenderjaar te laten noteren. Zij die om welke reden dan ook geen lid wensen te
worden, betalen voor de toegang van deze bijeenkomst € 10.=.

Om de druk op het secretariaat te verminderen, zal de verzending van uitnodigingen en
NieuwsFlits in het vervolg vanuit het AUVbestand worden gedaan. Dit betekent dat de tot nu
toe gebruikelijk zendingen aan niet-leden zullen ophouden. Velen zullen dat als een gemis
beschouwen. Vandaar dat het bestuur aan niet-leden vraagt om, inmiddels een jaar na de
oprichting, lid van de kring te worden.
We zien je lidmaatschap met belangstelling tegemoet. Opgave is mogelijk via:
http://www.alumni.uva.nl/aanmelden/aanmeldingsformulier.cfm

Graag heten we je van harte welkom.
Met hartelijke groeten,
het bestuur van de kring Andragologie,
Drs. Henk Wesseling, Piet Vriens, drs. Thea Cohen, prof. dr. Janneke van Mens-Verhulst,
prof. dr. Jacquelien de Savornin Lohman, drs. Truus Ophuijsen, prof. dr. René Hoksbergen
Secretariaat Alumnikring Andragologie
E-mail: secretariaat@andragologie.eu
Website: www.andragologie.eu

