
Uitnodiging ledenvergadering Kring Andragologie zaterdag 25 maart 2017. 
 
Zoals eerder aangekondigd: de jaarlijkse ledenvergadering van de Kring Andragologie is 
aanstaande. Op zaterdag 25 maart a.s. is het zo ver. 
Het programma omvat naast de ledenvergadering zelf twee inhoudelijke bijdragen van 
ieder ongeveer dertig minuten van Ruud van der Veen en Gerard Donkers (samen met 
Nelly Labrie), in beide gevallen gevolgd door tien minuten vragen en discussie. 
 
Locatie: Eggertzaal  
Tijden:  

- 12.30 uur: inloop,  
- 13.00 - 14.30 uur: ledenvergadering 
- 14.30 - 15.00 uur: pauze 
- 15.00 - 16.30 uur: inhoudelijke bijdragen 
- Vanaf 16.30 uur: ‘nazit’ 

 
Agenda vergadering 

i. Opening 
ii. Mededelingen, waaronder: 

1. Comité van Aanbeveling wordt Raad van Advies (bijlage) 
2. … 

iii. Verslag ledenvergadering 23 april 2016 (bijlage) 
iv. Samenstelling van het bestuur: ter informatie en besluitvorming 

(bijlage)  
v. Financiën (ter informatie en besluitvorming):  

1. Rekening en verantwoording boekjaar 2016 (bijlage) 
2. Balans 31-12-2016 (bijlage) 
3. Begroting 2017 (bijlage) 
4. Verslag kascommissie (ter vergadering) 
5. Dechargeren kascommissie en aanstellen nieuwe kascommissie 

vi. Jaarverslag 2016, inclusief beleid (voor het laatste zie: ‘Uit het 
bestuur’) (bijlage) 

vii. Activiteitenoverzicht 2017 (bijlage) 
viii. Rondvraag en sluiting 

 
Inhoudelijke bijdragen  
De inhoudelijke bijdragen – waarover hieronder kort enige informatie –  
zullen plaatsvinden na de vergadering (vanaf 15 uur). 
 
Prof. dr. Ruud van der Veen  
Ruud zal spreken over ‘de opstand van het platteland’, zoals deze blijkt uit de keuze voor 
Trump in de USA, de steun voor Brexit in de UK en de dreigende verschuiving naar 
rechts in andere lidstaten van de EU. De kernvraag is hoe moet je als gemeenteraadslid, 
opbouwwerker, voorzitter bewonersvereniging, pastor (en soortgelijke rollen) omgaan 
met deze populistische beweging? 
  
Dr. Gerard Donkers en Nelly Labrie MSc 
Gerard Donkers zal samen met Nelly Labrie verslag doen van hun ervaringen in het 
geven van de door de Kring aangeboden masterclass Zelfregie voor organisaties in 



transitie. Deze masterclass wordt dit jaar voor de vijfde keer aangeboden. Drie keer op 
locatie UvA Amsterdam en twee keer in-company in de gemeentes Culemborg en 
Maastricht. Gerard en Nelly zullen vertellen over bedoeling en opzet van de masterclass, 
zullen voorbeelden van ingebrachte probleemstellingen geven, evaluatieve 
opmerkingen en notities van de cursisten benoemen, werkzame bestanddelen in 
didactiek en bestudeerde theorie behandelen en een slotopmerking maken over de 
relevantie van deze masterclass voor de andragogische praktijk- en 
theorieontwikkeling. 

Nelly Labrie is manager maatschappelijke dienstverlening/projectleider bij MDRplus in 

Rotterdam. 

Gerard Donkers studeerde Pedagogiek en Andragogiek aan de Universiteit van Nijmegen. In 

1999 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Groningen op de methodiek van het 

maatschappelijk werk. Momenteel is hij onder meer als kerndocent verbonden aan de 

wetenschappelijke masteropleiding 'Sociale Interventie' van het LESI. Daarnaast is hij 

freelance werkzaam als auteur, docent en onderzoeker. 

U dient zich voor de ledenvergadering aan te melden via een mail naar 
andragologie@uva.nl o.v.v. ‘aanmelden ledenvergadering’. De vrgaderstukken ontvangt 
u dan ongeveer een week voor de vergadering. 
 
Het bestuur ziet ernaar uit u op 25 maart te verwelkomen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur: 
Henk Wesseling (voorzitter) 
Wilfred Diekmann (secretaris) 
Gerrit Kappert (penningmeester) 
Gerard Donkers 
René Hoksbergen 
Evelien ten Napel 
Paul Oomen 
Truus Ophuysen 

Secretariaat Kring Andragologie 

Universiteit van Amsterdam 

Valckenierstraat 65 - 67, Kamer B.63 

1018 XE Amsterdam 

www.alumni.uva.nl/andragologie 

www.andragologie.org 

www.linkedin.com/in/KringAndragologieUvA 

 

 
 
 
 

mailto:andragologie@uva.nl
http://www.alumni.uva.nl/andragologie
http://www.andragologie.org/
http://www.linkedin.com/in/KringAndragologieUvA

