Andragologie
Jaarlijkse alumnibijeenkomst 2011
Zaterdag 12 maart 2011

Beste leden en belangstellenden,
Op zaterdag 12 maart aanstaande hebben we de jaarlijkse alumni-bijeenkomst andragologie. Voor de
vijfde keer inmiddels! Lees in deze e-mailing alles over het programma.
Wij zien er met genoegen naar uit jullie te ontmoeten in de Eggertzaal op de eerste verdieping van
het Nieuwe Kafé naast de Nieuwe Kerk aan de Dam te Amsterdam.

Met hartelijke groeten en tot spoedig ziens,
namens het bestuur van de kring Andragologie,
Drs. Henk Wesseling
(voorzitter).

Programma
Deze keer staat het programma vooral in het teken van de uitdagingen en kansen die het Internet
ons biedt en toepassingen in de hulpverlening, zorg, psychiatrie, onderwijs en voorlichting.

12.00 – 12.50 uur

Inloop
Inschrijving en uitreiking badges.
Koffie en thee.

13.00 – 13.05 uur

Opening
door de dagvoorzitter drs. Matthieu Karel.

13.05 – 13.15 uur

Stand van zaken en perspectief
Overzicht van de ontwikkelingen en activiteiten van de alumnikring door de
voorzitter van het bestuur drs. Henk Wesseling.

13.15 – 13.30 uur

Andragologie websites
Ervaringen met de websites van de kring: andragologie.eu en
uva-alumni/andragologie door dr. Cor van Dijkum, webmaster.
Bekendmaking van het gebruikersonderzoek van andragologie.eu. Evaluatie
van de resultaten. Voorbereiden op discussievragen na de pauze.

13.30 – 14.10 uur

Keynotelezing
De eigenaardigheden van het Internet en spannende
toepassingen in zorg, psychiatrie, hulpverlening en onderwijs
door dr. Albert Benschop.
Dr. Albert Benschop doceert arbeids- en organisatiesociologie en Internetsociologie aan de UvA
en schreef zijn dissertatie over het thema sociale ongelijkheid. Vanaf begin jaren ’90 richtte hij
zich op een nog onbestaande discipline: (inter)netsociologie en bracht daarbij de
sociaalpsychologische en politieke tegenstrijdigheden van het internet in kaart
(www.sociosite.org). Recentelijk specialiseert hij zich op nieuwe toepassingen van internet voor
zelfhulpgroepen en traumaverwerking via sociale netwerken.

Aan het einde van de lezing is er gelegenheid vragen te stellen.
14.10 – 14.20 uur

Column
De andragoloog als tovenaar; what goes around, comes
around door drs. Andries de Jong.
Andries de Jong was journalist (De Nieuwe Linie, Welzijnsweekblad),
organisatieadviseur en interim-manager en is momenteel voorzitter van het
Fonds Bijzondere Noden.

14.20 – 14.50 uur

Pauze (koffie, thee, frisdranken)

Discussie en dialoog

14.50 – 16.00 uur

Discussie en dialoog in enkele subgroepen en plenaire rapportage
Voortbouwend op onderwerpen en thema’s die voor de pauze aan de orde zijn
geweest:
 Internet: Relatie internettoepassingen en de brede andragologische praktijk
 Kennisontwikkeling: Benoemen van bestaande aandacht- en
probleemgebieden van de andragologie en aangeven welke kennis nodig is
om hierbij een professionele rol te kunnen vervullen.
 Nieuwe brandhaarden: Anticiperen op toekomstige ‘brandhaarden’ op
micro, meso en/of macro niveau. Beslissen welke methoden en technieken
belangrijk zijn om als andragoloog het verschil te maken?
 Samenwerken in de FMG: Ervaringen met elkaar delen van
samenwerkingsrelaties zoals die in de praktijk bestaan tussen de
afgestudeerden in de andragologie en collega’s van andere maatschappijen gedragswetenschappen (FMG).
Suggesties verzamelen om tot gezamenlijke projecten binnen de FMG te
komen.
 Nieuwe collegereeksen: Uitgaande van de vijf van start gegane
collegereeksen bespreken van inhoudelijke thema’s voor toekomstig
onderwijs en onderzoek van de kring.
 De website: Verzamelen van tips voor de andragologiewebsites. Op welke
wijze nieuwe vrijwilligers bij de opbouw van de websites te betrekken om
meer onderwerpen te kunnen opnemen. Werken aan een nauwere relatie
tussen de collegereeksen en het gebruik van de website. Het uitbouwen van
het internetgebruik door de kring met wiki’s, blogs, linking websites,
Facebook, LinkedIn en andere sociale netwerken ter bevordering van de
werving en de onderlinge communicatie.

16.00

Afsluiting van de bijeenkomst door de dagvoorzitter
Borreltijd

Praktische zaken
Datum: zaterdag 12 maart 2011.
Tijd: 12.00 – 16.00 uur.
Plaats: Het Nieuwe Kafé, naast de Nieuwe Kerk op de Dam van Amsterdam, Eggertzaal.
Prijs: Voor leden van de Amsterdamse Universiteits Vereniging, (c.q. de AUV-kring Andragologie,
overige AUV-kringen en leden POWI) is de toegang gratis. De mogelijkheid bestaat om je als lid
(jaarlidmaatschap vanaf de dag van aanmelding) te laten noteren.
Voor niet-leden kost deelname aan deze bijeenkomst € 10,- te voldoen bij de ingang van de
Eggertzaal.
Aanmelden: SVP je komst even aanmelden bij: andragologie@uva.nl, dan liggen de badges en
eventuele teksten klaar.

Organisatie
De organisatie van alumnibijeenkomst andragologie is in handen van de AUV alumnikring
Andragologie van de Universiteit van Amsterdam.
Post- en bezoekadres van de alumnikring andragologie, tevens bibliotheek:
Sarphatistraat 104, 1018 GV Amsterdam, kamer 0.02.
Secretariaat: 020 5255880, bgg: 020 6904997.
www.uva-alumni.nl/andragologie
www.andragologie.eu
Email: andragologie@uva.nl

